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 ירושלים. ,3 בלפור רחוב אבן, אבא
רי  תל־אביב. א׳, 10 רופין רחוב אבנרי, או
ה מל״אביב. ,3 נטר קרל רחוב אליאב, ארי
 לשואה. מביאה ודרבכם מדינית לתבוסה צבאי נצחון הפכתם אתם
שנייה. מינכן דרך לאושוויץ ישראל תושבי את מובילים בפעולותיכם אתם

כואליאבאכנרי א

 ורכרוכייט^ מתוקים פנים, כלפי וקשים דוקרים :מהצבר גמור ניגוד אתם
חוץ. |כלפי

 והחלטנו ההרסניות פעולותיכם את להפסיק נשבענו לוחמים ח״י אנו לכן,
 ן אותכם ולשגר ברנדוט לרוזן ארצה) ויגיע (במידה יארינג השטן שליח את לספח |

בעקבותיהם.
 1 עצמם על שקיבלו האמיצים זהות שתתברר בעת היום, בבוא יופתע, העולם

ם, האמורה. המשימה 'ביצוע רי בי ירושלים' צ

מכתבים
 שני ביום פעמיים: בכנסת שביקר כאחד

 על להגיב חייב אני ,3.8.70־1 27.7ז.0ה־
 בכנסת. הישיבות מתנהלות בה הצורה

הח״כים. של לנוכחותם מתכוון אני
 היה ח״כים. 32 באולם נכחו 27.7ב־

 שם־טוב ויקטור של צירופם על בדיון זה
 נכחו 3.8ב־ בממשלה. כשרים סלד ונתן

 סיכומיו על אז דנו חברי־כנסת. 12 באולם
המדינה. מבקר של

 ביזיון וזהו מבישה תופעה זוהי לדעתי
לכנסת.
 בשתי כי להוסיף לעצמי חובה רואה אני

 — הזה העולם נציגי שני נכחו הישיבות
חדש. כוח

 שיכולים היחידים שהם חושב אני לכן
 אחד לאף כי זו, מבישה בתופעה להילחם

איכפת. לא זה
תל־אביב מיסכרג, יעקב

הכעייה פתרון ;■
תיכונית המזרח

 — הזה העולם הודעת את היום קראתי
 משתמע ממנה — לעיתונות חדש כוח

 מוטב זה בשלב כי מאמינה התנועה כי
פלסטי הישראלית הבעייה פתרון על לוותר

 תכנית בנוסח מדיני״ ״פתרון למען נית
רוג׳רם.

ובלתי־אפשרי. רצוי אינו זה דבר לדעתי
 שההסדר שבמיקרה — מכיוון רצוי לא

הפלס לו יתנגדו בעייתם, את יפתור לא
בכוח. טינים

 הודיע שנאצר מכיוון — בלתי־אפשרי
 את ישביע שלא להסדר יסכים לא כי

פלסטי הם שריה שרוב ירדן, הפלסטינים.
זה. מסוג פתרון שתדחה בוודאי נים,

 בירדן הנוכחי השלטון הרכב לדעתי
 שתי תושבי בין אינטרסים זהות יוצר

בהן פלסטיני שלטון שפירושו הגדות,

חוסיין. של הסמלי שלטונו המשך תוך
 יש באיזור סופי להסדר להגיע כדי
 (על הגדה ערביי את שייצג גוף להקים

 ערביי־ישראל, ומעמדותיהם) זרמיהם כל
 של הבדיוים הפליטים, חו״ל, ארצות עזה,
 ואף המלכותית, והאדמיניסטרציה ירדן,

השונים. המחבלים ארגוני
יכולה זה מסוג ייצוגי גוף עם רק

 ארץ- לבעית סופי לפתרון להגיע ישראל
ישראל.

 אך שונים, להיות יכולים הפתרונות
 על המגשר ביותר הסביר הפתרון לדעתי

 הדורשים — המחבלים בין דיעות חילוקי פני
 ה־ — והישראלים דו־לאומית אחת מדינה

חלו הוא נפרדות מדינות 3—2ב־ מעוניינים
 ערביים יהודיים, לקאנטונים הארץ כל קת

סמכו בעלת מרכזית ממשלה עם ואחרים.

כדוג משהו ראשיו) (בשלב סמליות יות
שוויץ. מת

 הקאנטונים: לכל נפרדים מוסדות יהיו
לחוד. ולפלסטינים לחוד לישראלים

 חילונית רפובליקה גם תהיה זו כך
 נפרדת יהודית מדינה וגם ודמוקרטית,

עצמאיים. לאומיים חיים לחיות שתוכל
חיפה אכי־צור, יוכל

דור

 / בוהה נובט / קרוע מכנס / פרוע שער
 / תלבושת ללא / ומהפנט — תוהה פוזל

 ומתהולל / זולל סובא / בושת בלי ערום
איכפת. מה כי —

 אדם חיו כך הן
 / בגן־העדן וחוה

 של עלה כסזת עם
 הבטן סביב תאנה

 נוח חיו גם כך /
 הבל וגם וקין

קדמו אותם וכל /
 / תבל אבות נים

המח דור זו בדרך
 / לחיות יבחר קר

ביע — במערות
חיות. כשאר רות

 / תלבזשת ללא
 / בושת בלי ערום

 ארוכות וציפורניים
כסכינים.

 עירום וגוף / קרוע מכנס / פרוע שער
כינים. וקן פרעושים עם

העו אל / השחר הנה / כבר רד הלילה
הסחר. דור — פורץ זונק, לם

תל־אביב אילון, שמואל

 פוליטי שבועון ■
רכילות לא
 הפך שהשבועון לאחר לשאול ברצוני

 מה עצמו בזכות פוליטי שבועון להיות
הנותנת העריכה בצורת להמשיך הטעם

אילון
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