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מכתבים
 הלאומיות הזכויות ■

הפלסטינים של

 אבנרי אורי של תגובתו את קראתי
 (הארץ ירושלים של למעמדה בקשר

 היה אז שגם משום והשתוממתי. )15.5.72
 שמדינת־יש- למסקנה להגיע צריך אבנרי

הפ של הלאומיות מהזכויות תתעלם ראל
של העצמית ההגדרה ומזכות לסטינים,

 צריך היה לא הוא לדעתי, ולכן, הם.
שה משום ירושלים, איחוד בעד להצביע

 (ה)שטחים, סיפוח :ברורה היתה מגמה
הפלסטיני. העם בזכויות התחשבות ללא

 ב־ הארץ ל״איחוד בקשר עצמו הרעיון
 ובמיכתבי שלילי, אינו פדרציה״ מיסגרת

 חיובי. שהרעיון מנקודת־ראות יוצא אני
לבצעו. עמדה לא הממשלה אך

בת־ים תלמיד, פלג, דני

גולדה ■

הצנחנית
 מאיר גולדה שגברת ברחוב מדברים

ערבית. לדבר ולומדת צניחה קורס עוברת
 על ולהתלבש מצרימה לרדת בדעתה

ולתמיד. אחת איתו ולגמור סאדאת
ראשון־לציון כדומכרג, מאיר

תורה ■

מנעילה
״במדינה, ,1812 חזח״ ״העולם

 מינויו על גורודיס,״ — ״ל ה צ
 גונן שמואל אלוף של החדש

(גורודיש).
 השלום למען הנלחם השבועון בראוו!

המיליטא נוסחת את סוף־סוף לגלות יודע
 עוצבות- לניצחון שהביא זה הנכון, ריזם

 כוונתי :1967 בראשית ימי בששת השיריון
 צריך כי הסבור, הדבילי למיליטאריזם

 המון־הטוראים על בלחץ־האימה להצביא
וחדלי-האישים. חסרי־הישע

 צריך ברור עתה :רבותי לב, שימו
 אצל דפקו העניינים שאם לכל להיות

 לקרב הלכו שחייליו משום זה היה גורודיש
המפקד. מפחד

 אותי מצטער,
 ציח- של זו תורה

וע צוח־כפתורים
 לקול דום מידה

 פשוט צרידות־הבום
 לא- באופן מגעילה

 זו מתורה נורמאלי.
אגב, להסיק, ניתן

נפ אבנרי שרב״ט
 משום 1948ב־ צע

< ממפקדיו שפחד
 ז״ל שדה שיצחק

 על חיתתו הטיל
;זכה ולכן אנשיו גילן

 לטובה, עלינו — הבאה במלחמה ושגם
 ישראל עם אם בסדר הכל יהיה — בע״ה
 או אחד, כאיש קדימה, אחד צעד יצעד
הלי ממשלת לקול לטבח, כצאן יותר נכון
.2 מספר הלאומי כוד

 על להתרגז לי אסור שנייה, במחשבה
 אפונדזוטא פירסם כי על הזה, העולם

 הגנע- של מעלליו והעלה שמגגיות, של זה
 מבליט הנ״ל האפוס כי גורודיש: ראל
ל והמזיק המגעיל המחריד, כל את כ ב  ש

 על- וזאת צה״ל, משמעת כולל משמעת,
קי תופעה של גיחוך עד־כדי הדגשה ידי

ו ואנסי־פאטריוטית אנטי־פאטית צונית.
קארניוואל־גורודיש. שמה

צרפת גילן, מקסים

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתביחם. נות
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