
מכתבים
וראדירקאהיר הפצצה מגלה

 בקולנוע הפצצה כי שידר ראויו־קאהיר
הרו 150ל־ גרמה )1602 הזה (העולם מרכז

פצו ועשרות גים
רב. להרס וכן עים,

מ־ עייף כשחזרתי
ש לאחר שמירתי,

הפצצה, את גיליתי
ב זבובים המון היו

 פליט לקחתי דירתי.
 באמת היו וחיטאתי.

 אבל — הרוגים 150
זבובים.
או — לנזק אשר

ראדיו־ התכוון לי
ה לזכוכית קאהיר
שנשב שלי, שולחן

מכונת־ על־ידי רה
גורלי? ערב באותו דווקא הפליט,

 תל-אביב סעדיה, מנצור

לצה״ל הידד
 ל־ ״הידד אמרי אורי של למאמרו בקשר

ל כי העובדה ):1601 הזה (העולם צה״ל״
פו דיעות להביע הרשות אין במדים חייל

דמו של כסימן דווקא נראית אינה ליטיות
ה הצבא קרטיה.

ן הפיל אנגלי מ ז  ב
ה מ ח ל מ ממ את ה

הלאו הליכוד שלת
חופ בבחירות מי,

לשל הביא שיות,
 מ־ רבים חדש. טון

ה הספיטפייר טייסי
 על עמדו אמיצים

 גם המתקדמת דעתם
מדים. כשלבשו

ב לפצוח לנו אל
 ה־ כאשר התפעלות

תו בר־לב רמטכ״ל
 ב־ בנסתרי־ליבו מך

 מיצעד־הני־ את מארגן אך מדיניים, פיתרונות
 המונעת היא —זו משמעות בירושלים. צחון

פוליטית. הכרעה
מ להיזהר חייבים האופוזיציונריס, אנחנו,

 הליכוד ממשלת ביקורת. ללא משמעת קבלת
 הכרזות את לשכוח מנתיניה דוושת הלאומי

 כי השאר, בין אמר, בהן ביוני, 5מה־ דיין
 היא מטרתנו לכיבושים. אירגון לנו ״אין

 את לכבוש ערב צבאות של ניסיון כל לסכל
*ארצנו ...׳

ה ישראל על שלנו השרים מדברים היום
 מדיניים, פיתרונות על שמדבר מי שלמה.

להת לגרום וצריך עלול שהדבר לדעת חייב
הצבאית. לרוח נגדות

חיפה דו־ידסון, א.

סיפוח כעד רא
 וברמת־ בסיני נוספות היאחזויות בעד אני
 דוגל איני אי־החזרתם. לקראת כצעד הגולן,

מיו היו לא אלה מקומות לדעתי, בסיפוח.
 מלבד קודם. שבים
וב במצריים זאת,

בק תפרזץ סוריה
פרו־ הפיכה רוב

 ומדינת- אמריקאית,
 אז תתבקש ישראל
 להקנות כדי לסגת,

יוק החדש לשלטון
ישר על־חשבון רה
אל.

 הקרוב ההסדר גם
ל ברית־המועצות בין
 ארצות־הבריוז בין
מח וייאט־נאם על

מועד. בעוד צעדים לנקוט אותנו ייב
תל־אביב קליין, אלכם

קליין

דוידסון

וביטחון סיפוח
אני  למען התנועה של בדעתה תומך ...

 מחשבווז! בגלל ולא השלמה, ארץ־ישראל
 דיעו־ את מכנים שאתם כפי פאשיסטיות,

הר את ושמעתי מאמרים, כמה קראתי תיה.
 מקיבוץ בן־חיים אפרים החבר של צאותיו

 מארצות באחת שגריר שהיה מי בית־אורן,
 נסיגה שכל אומר הוא המרכזית. אפריקה
 — לארצות־ערב אדמה שעל כל והחזרת
חדשה. מלחמה מזמינה

ההיסטור עוזרת. אינה ברית־שלום אפילו
 זימנו שרק שלום הסכמי־ שהיו מלמדת יה

צר בין ברית־ורסאיי כמו חדשות, מלחמות
המנוצחת. לגרמניה המנצחת פת

 לפתור הערבים, עם להסכם להגיע אפשר
 להסכמי־פיתוח ולהגיע הפליטים בעיית את
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