
מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 כמת נענשו שכבר פליליים, לפושעים מונע
 להניח סביר יסוד יש ושלגביהם פעמים,

פשעם, על יחזרו שהם
 ה־ העובדה תעיד הכרחי שהחוק כך על

ה דיווחו )14,3.69(, אתמול שביום מיקרית
 חמישה ועל מעשי־רצח שני על עיתונים
 נסיון שאירע בשעה שנפצעו קשה, פצועים
לבד. מינכן בעיר וזאת לרצח,
 על־ידי בוצעו האלה מעשי־הפשע רוב
גופנית. בתקיפה בעבר שהורשעו אנשים

גדמניה• מינכן, אורלנד, נחום

 למען ■
1 ההצלחה

 על הגדול,״ ״הבלוף הכתבה את קראתי
מפוזיון  הזה (העולם ניו־אטלוק של הסי

והתאכזבתי. )1648
 שמתפקידך אבנרי, אורי לי, היה נדמה

 להצלחון ולעזור הרעיון עצם את לעודד היה
 על־ חלקך את לתרום ואף — הסימפוזיון

שלך. הרעיונות והבאת הופעה ידי
 אבנרל אורי בין נתון אינו היום המאבק

 אלה — לסיפוח המתנגדים החברים ושאר
למיניהם. והמתנגדים הסיפוחיסטים בין

 כל את לבטל נוהג אתה לזה, ובהקשר
 אתה פגם. מוצא אתה אחד בכל האחרים.

פגם? ללא עשוי שאתה מאמין באמת
 שמדינתנו המדיני במצב שלנו, בתנאים

ה גורמים הצלחת להבטיח למען נתונה,

 הכרת שיש חושב אני — לסיפוח מתנגדים
 מציע הייתי ולכן — הגורמים כל לשיתוף

ה הדוגמה (לפי ״שמאל״ פדראציה הקמת
 שלום בעד שהם הגורמים כל של צרפתית)
סיפוחים. ונגד וביטחון

לון אוצל, שדמה חו

 לאי־הבנת קורבן נפל אוצל הקורא •
ח לא עובדתית.  שהחליט הוא החדש הכו

מפוזיון, החרמת על מי אלא הסי מפו יוז הסי
 פי על החדש. הכוח החרמת על החליטו זיון

שת מן משרד־החוץ, דדי תו, שמי  החליטו או
מי מפוזיון יוז החדש לכוח לתת שלא הסי

ת מכל לבדו — ת הפוליטיים הכוחו במדינ
 בהם הגדולים, הפומביים בכנסים ייצוג —

מובה ־סיפוח לשוח מקום־כבוד דווקא ניתן
 בעליל שדווכיחו אלה, עובדות לאור קים.
ם, כוונת מהי ת החליטו היוזמי ח מוסדו  הכו

ם החדש מני המוז  מגע תוך הפלסטיניים, ו
 ה־ באירועים גם להשתתף שלא ביניהם,

מנו שאליהם מישניים, אליבי. לצורכי הוז

דיין איך יי
לוויאט-גאם חזר

 שכם ונכבדי די*ן משה בין השיחה תיאור
 )1649 הדה (העזלם הלוחמות הנשים ונציגות

 ביותר, מעניין אבי מאוד. מאלף סקופ היה
 יימשך שאם דיין אמר בו הקטע היה בעיני,
 ל״וויאט־נאם המערבית הגדה תהפוך המצב

שנייה.״
 הזה בהעולם קראת חודשים כמה לפני

דיין לו אמר מד, סיפר הרצוג חיים שהאלוף

 הגדה. של למושל הרצוג נתמנה בו ביום
 בוויאט־נאם, ביקורו את אז הזכיר דיין

 תעשה ״אל אחת: ־,נחייה רק להרצוג ונתן
בוויאט־נאם. עשו שהאמריקאים מה בגדה

כוויאט־נאם דיין

 לידי האוכלוסייה את וחפו הם במעשיהם
הוויאט־קונג.״

זו, בצד זו הידיעות שתי את נשים אם

 נכשל דיין משה ברורה: מסקנה מתקבלת
 מה היטב שידע למרות לחלוטין, בשטיחים

ה בפני העמיד שלא מכיוון הסכנות. הן
 המתאים וממשי, סביר פתרון פלסטינים
 מה בדיוק עשה הוא הלאומית, לשאיפתם

 דוחף הוא בוויאט־נאם. האמריקאים שעשו
אל־פתח■ לזרועות האוכלוסיה את

תל־אביב גרץ, חיים

דבר 1.
;בזי!

ל ידידים להפוך ״איך מאמרכם למיקרא
 (העולם הבדואים בתי הריסת על שונאים,״

הזדעזעתי. )1647 הזה
לס ואפילו ולהבין לנסות מסוגלת אני

 במישור ממשלתנו של מחדלים לאותם לוח
 אשר ושפל נבזי כה לדבר אך הפוליטי,

 אינני אל־הוזייל הבדואי השבט לבני עשו
לסלוח. מוכנה
 כזאת שממשלה נאורה מדינה לאותה ואוי
בראשה. עומדת

קריית־טבעון סמואל, חנה

 מכתבים, השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

ל תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מכתבים

 למב* תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים

..במשעילים׳ למטיילים הנעל

הטבע לחובבי הנעל

אלו ובינו. ליני


