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 יצרני מגדולי
באירופה הבדים

סאוא
 איכות אריגי

 מדיאולו
כותנה עם .

מכתבים
הפשע ■

כמיגפן
 דם שבמחיר במינכן הפשע למבצעי הבוז

בהיס קלון של מקום לעצמם קנו יהודי
האנושית. טוריה
 ונא־ להכללות ניתפס שמא לנו אבוי אך
הנתעב. במעשה הערבים כל את שים

 הדרך זאת לא כי לעולם להוכיח כדי
 נגד לצאת כולו הערבי העם חייב להילחם,

מ שיצאה הפסולת
 בכל ולגנות תוכו
 הרוצחים את תוקף

ושולחיהם.
ראוכני, כדוריה

תל־אביב
 כוחות ■

משותפים
ה ויבוא ייתן מי

וב לאזורנו שלום
משותפים, כוחות
נמ־ וערבים, יהודים

 מסוגם הברברים של והזדון הרשע את גר
מינכן. רוצחי של

ירושלים לאור, יעקכ

לאור

מגילת ■

העצמאות
 ״אידיוטיזם ,1826 הזה״ ״העולם

 דבריו על תגובה מאמר ממלכתי״,
בנו זורע מאיר (מיל.) אלוף של
ובירעם. איקרית עקורי שא

המרתק המאמר בעד לכם מודה אני
ממלכתי. אידיוטיזם

 לכן !״,שעל ״אף בעד אני בדרך־כלל
 — בירעם בפרשת להתעמק לי התחשק לא
 לצדק העקורים של העקשנית דרישתם אך

והגע בנושא התעניינתי סקרנות. בי עוררה
 ובל- צודקת דרישתם שאמנם למסקנה תי

לביטחון. תי־מזיקה
 — מרוסיה יהודים הבירעמים היו אילו

 הם אלה אבל השטח. את מייד מקבלים היו
 העצמאות במגילת שכתוב ומה נוצרים...

ה בין אי־אפלייה על מדינת־ישראל של
הנייר. על יפות מילים רק אלה דתות׳
 מהמדינה להפריד צריך הדת את

! ח ו כ  יילך. לא זה טלק אבקת עם ב
בירעמי! אני מהיום

חולון גולדגרט, חנן

איפה ■
? הגוער

 לדעת נוכח אני כאשר מאוד עצוב ליבי
 שהיא מה את עושה שלנו שהממשלה

העם. בדעת להתחשב מבלי רוצה
 האם הזהב? נוער שלנו, הנוער איפה

 שהוא כולה למדינה להוכיח פוחד הוא
 עבור נאותה תמורה רוצה שהוא ? קיים

למדינה? ונותן נתן שהוא מה
שמ יעקב בעניין עלינו עובדים למה

 האזוריות? הבחירות ובעניין שפירא שון
לעו לפחות, כמו, זכויות לנו אין למה
החדשים? לים

 הנוער! כל לכנסת! ונעלה קול נרים
!קיימים אנחנו כי ולתמיד אחת נוכיח

 הפה את לנו לסתום יוכלו שלא נוכיח
 אלו כמו ומתחמקות רטוריות תשובות עם
ראש־הממשלה. של

בת־יס כן־איכגי, קדוד

ה ק י ר י ■
כפרצון:

 שיורד אומרים ואנחנו יורקת, גולדה
הקייץ. באמצע גשם

 שר, לתפקיד שפירא של החזרתו כן,
 במדי- אזרח כל של בפרצופו יריקה זוהי

!נת־ישראל
חיפה שמשי, יעקב

המנצח ■
והמנוצח

 המוסלמים, את היהודים, את שונא אני
אבל, מאיר. גולדה ואת הנוצרים את
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