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מכתבים
 לעג ₪

להול,

בממ החד־סיטרי המצפון בעלי לכל
 הצדק רבותי! ייאמר: לה, ומחוצה שלה

!בבית מתחיל
גבעתיים גילאדן, יוסף

 ״מכתב ,1831 הזח״ ״העולם
 מכתב המז״יכח", לנשיא גלוי
 אורגן עוזי הקורא של גינוי

 נפרשת התערבותו על לנשיא
״ארוס״. בוטיק שורפי

 עוזי שכתב מה לכל מסכים בהחלט אני
 אין הרי האחרונה. לפיסקה פרט אורנן,
שהז מהסיבות יתפטר שהנשיא לצפות

 יש שכך, ומכיוון במכתבו. עוזי כיר
הכנסת. לעשות יכולה וזאת אותו, לפטר

 בסעיף קובע, המדינה״ נשיא יסוד ״חוק
 קטן סעיף מכהונתו״), נשיא (״העברת 20

 :הבאים הדברים את (א'),
 את להעביר בהחלטה, רשאית, הכנסת

 אין כי קבעה אם מכהונתו, המדינה נשיא
שאי התנהגות מחמת לכהונתו ראוי הוא
המדינה. כנשיא מעמדו את הולמת נה

 האחרונים מעשיו
 מהווים הנשיא של

ל לעג הדעות לכל
והת המדינה חוקי

הו ״שאינה נהגות
מעמדו״. את למת

 20 לרכז יש לכן
קוב שיגישו ח״כים

 לוועדת־הכנסת לנה
או חוק, אותו לפי
 סעיף סעיף, תו

קטן(ב׳).
זו, הצעה אמנם

ב תידחה כרגיל, פורשנר
 לכך הוכחד, תשמש היא אבל מוחלט, רוב

 אחד ושאף נשיא ולפטר לנסות שאפשר
 ככל לעשות יכול אינו המדינה מחשובי

רוחו. על ־׳עולה
חיפה פורשנר, חגי

'׳תשלתג״

מלאומי, הצדק
יותר עוד מדגיש •ה , 4י ' ^,יי ־* ׳ שעובר יום כל

ז•המרגיז הטיפשות את ר ב עקור שח בפן מאיר גולךה תממשל
ואיקרית. עם

 -׳* ש, מבלי יום כמעט עבר לא
 לעזה רחבי־העולם אל מישראל אה
ו הכופר נגד במלחמתם בריה״מ די
 צ׳1ד עובר לא האקדמאים. עליית על ,זר

 יזעיקו ממשלת־ישראל שנציגי מבלי יום
,דה ללא להילחם העולם ממשלות את

 ליהו- •
'אם־

י ■ ד י כ

מדיני
 גולדה לגברת כי אומר זד, מי וכי
מדיני? מעוף אין מאיר

 המסויים. השבועון על חרם תטיל היא
 המוניות, להיסטריות ידה את תיתן היא

 משמעת תטיל היא ומלאכותיות. אפלות
 נאמנה סוכנת תהיה ד׳יא בממשלה. מלאה

מתווכת. ידידה של במסווה — ארד,״ב של
מדיני. מעוף לכם והרי

פתח־תקווה נוכחוביץ, ר.

ושמו קירקס 8

ביודחוזיס
 חומד, ראיתי ביפו, כשטיילתי השבוע,

חשבתי צעקניים. צבעים בשלל צבועה
אנ ושאלתי מועדון־לילה או קירקם שזר,
 שזה לי אמרו אז כאן. מציגים מד, שים

פני כשנכנסתי דונולו. ושמו בית־חולים
 לא, זה קירקס שאמנם לדעת נוכחתי מה,
 חשבון על — כן שם עושים צחוק אבל

בני־אדם. של חייהם
מת אנשים למה הבנתי לא אף־פעם

 שראיתי עד — מחלד, בגלל אבדים
בבתי־חולים. ״מטפלים״ איו ושמעתי

 להמית אסור לכן דמוקרטית, ארץ זוהי
להז מותר אבל רחמים, בגלל אדם כאן
 לגסוס, לו ולהניח בו הטיפול את ניח

ממושכים. בייסורים לאט, לאט
חולו! סחי, ישראל

 מרוסיה ■

בזעם
 ״לבנון ,1829 הזה״ ״העולם
ל עה״ל פשיטת על לכפרה״,

הכיפורים. יום ערב לבנון
 גם שייך 1829 שגיליון להאמין קשה

 לבעל העוול, נגד האמיץ ללוחם הוא
 לשבועון אהובה״, ארץ ״זעקי השורות

 ועד מכרמיאל הערביים, הזקנים שתצלומי
נפש. לו שיש הוכיחו עקרבד״

הנפ לפלישה שירת־הלל הוא הגיליון
 גול- את בבת־אחת שהציבה ללבנון שעת

מיג־ רוצחי עם אחת בשורה ונעריה דד!

ממוסקבה שהגיעה סילבר הקורא של מכתבו מעטפת
שירת־הלל

אז הרוצחים הערבים בטירוריסטים מים
הם. באשר ישראלים רחים
 אלא וצודק, הגיוני ויפה, טוב זד, כל

! ? מה
 היום לקום ממשלת־ישראל יכולה איך

 העולם, מכל צדק ולדרוש בושה בלי
 אי־ למעשה אחראית עצמה שהיא אחרי
עצ ישראל בתוך לשמיים הצועק צדק
בי של מנופחים בתירוצים כאשר מה,

אל והגיון בסיס כל חסרי ותקדים טחון
 החזרתם בעקשנות מונעת היא מנטריים,

הנא כפרים שני תושבי של לאדמותיהם
 שהדבר ולאחר הקמתה מיום למדינה מנים

שנה. 25 לפני עוד במפורש להם הובטח

 לפחות שהראשונים רק היה (ההבדל כן
 לשיחרור — נעלה מטרד• למען פעלו
 חייהם, להקריב מוכנים היו ואף עמם׳
כפ על קר בדם לחצה שהראשונה בזמן
 — הפשע אותו ביצוע למען מדינר, תורי
 יותר). רב במיספר אך — אזרחים רצח

 לישראל, הקולוניאלי לצבא שירודהלל
נקודת עם הביישן התותח את המזכירה

 בריה״נז מוסקבה, פילבי, טלמץ
 העברית, בשפה שנכתב זה, מכתב •
 .״■ סובייטי. בול הנושאת מעטפה בתוך הגיע
\ , תצלום. ראה

סד) בעמוד (המשך


