
מכתבים
מיטווח

פוליטי
 זאת פוליטי.״ כדור ל,וא כאן כדור ״כל
ב שלנו בכיר מפקד של תשובתו היתד,

.ה שמהצד בזמן נאמרו הדברים תעלה,
 פעם כל התורן״ המשוגע ״הקצין ירה מצרי

לו. שהתחשק
 השר עכשיו מצהיר עיתונאים 300 בפני

ל הנוגע בכל מחליטים הטייסים כי דיין
 מתערבת לא האזרחית ״הרשות פעולות.

פוליטי.״ עניין בזר, אין אם
דרך. כיבדת עברנו אכן,

ל״ האחריות כל הלובי המטוס להפלת

 את סלקו קולכם, את והשמיעו וירושלים
התותחים. ואת המדינאים

ראשון־לציון בלומכרג, מאיר
עבודה ■

עברית
אפשרות קיימת דעתי לפי

 הצרפתי הטייס של דיווחו גם
 רוסיים מיגים היו רואה, שהוא מיגים על

 כמה מזה הישראלי חיל־ר,אוויר שבידי
״ ״- ___ __ ;___ -שנים. ,

צרפתיים ״פטריוטים״ עליידי צרפתיות נשים הענשת
אחרי יום

 וקאדפי בעולם״ ״תדמיתנו לעזאזל טייסים.
 לא הם וקאדפי ״תדמיתנו״ והצהרותיו.

ניצחיים. נתונים
מ לפעולות המתנגדים לכל מציע אני

והשתת דאבה עצומת על לחתום זה סוג
 ויהיה יתן מי הלובי. העם של באבלו פות
 מלב ודיבור לשלום בדרך ראשון צעד זה
לב. אל

קריית־אתא בן־דוד, מנחם
באמת אנו האם ■

? צודקים תמיד
ש באמת, קרר מה יודעים שהכל עתה,

 הנוסעים, מטוס של ניווט טעות פה היתר,
 נמצא, הוא היכן ידע לא הצרפתי שהטייס

 של רוחם למורת ודאי נחשפה, כשהאמת
 ש־ העוול נורא מה ברור אנשים, כמה
ה.נעש

 נכון״, לא ״פירוש בגלל נהרגו איש 102
ה ביטויים ושאר אי־הבנות״ ל״שרשרת

שפנים. צייד מזכירים
 נסיונות אף נכון, כבילתי הוכח הכל

 הציבור, של דעתו והסחת ההיצטדקוח,
ש המוחות ביעילות. עצמו שהוכיח מה

כש כלל הגיבו לא שנים במשך התאבנו
הפשע. נעשה

 וכאב צער ״מביעים מצטדקים כולם
 יורים היו שהמצרים ואומרים עמוקים,״

 האם במצבנו. היו לו אזהרה, ללא במטוס
 ל־ דרגה כשווי עצמנו להעמיד ברצוננו
 ומחר זאת? עשינו כבר שמא או חבלנים,

 יחשדו בו מקום בכל בעולם. חגיגה תהיה
 רגיש, איזור מעל העובר נוסעים במטוס

 אנשים. ויהרגו יפילוהו חסרים, לא ואלה
הדברים. נראים למעשה, כך,

יפו שגיא, רמי
 ?ולבם, השמיעו ■

1 הרוה אנשי
והר לובי, מטוס הפיל ישראלי, מטוס

נהרגו. מפשע חפים אנשים בה
 שלא כולו, בעולם עברי, אין יהודי, אין

הזה. המחריד האסון על יצטער
בגדד, דמשק, מקהיר, הרוח אנשי קומו

טרד! מ ד!. ה ת יי י*!* 3111!•׳מ הי
, בסיני מטוס ם ו ל  על אזהרה כתגובת בש
 פועלים אשר הערבים לחבלנים לוב עזרת
 כהן ברוך של לד,רצחו ובעיקר לים מעבר

במדריד.
 זמנים בתיאום משתלבת המטוס פעולת

לבנון. בחוף הנחיתה עם
 את להכות להתחיל הרעיון עצם על

 מסייעת זאת מדינה לבדך! יש — לוב
ה בכל יהודים של ולרצח להרג לחבלה,

 רב זמן מזה בשקט. לה ויושבת עולם
 למען ביסודיות בר, לטפל צריך היה כבר
הפקר. אינו יהודים שדם תדע

מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי
 מיר!רה ■

אבוד
 את אישר הרמטכ״ל ברור. הכל כעת

 חינו עם הלובי. המטוס להפלת ההוראה
״הו המילה המצביא בפי נשמעה הטבעי
 דמוקראטי, צבא ״בקשה״. כמילה ראה״

 מני־ המורכב בחיל-ד,אוויר לדבר. מה אין
 ברל׳ בורוכוב, גורדון, הנפילים של ניד,ם
אחרת. ייתכן לא וגולדה גלילי שדה,

 אזרחי במטוס צבאי מטוס פגע ביפן
 התפטר. הממונה השר התרסקו. ושניהם

 רגשי עם לנו מה דבר, של בסופו אבל
? אסיינים של הגוזמתיים הכבוד
 הלובי המטוס הפלת מעשה לאחר אם

 אנחנו מושגינו, בכל לרביזיה מקום אין
העולם. בעיני רק ולא אבוד. מיקרה

עכו שמחה, ליכל
 בכייה ■

לדורות
 דבר הוא בסיני, הלובי המטוס יירוט

צורך. וללא חמור
 הטבח מאשר יותר לדעתי, חמור, הדבר

האצ״ל. על-ידי בדיר־יאסין
האמצעים, את מקדשת המטרה אם ישכן

 שהיא איזו דיר־יאסין ,למיקוד יש אז
 הטבח כי אומרים שיש מפני וזאת הצדקה.

 האוכלוסייה על ופחד אימה הטיל אז
 המיועד החלוקה שטח שבתוך הערבית
הקמת התאפשרה וכך ברחו והם לישראל

יהודי. רוב בעלת שלנו המדינה
 המטוס מהפלת תצמח לא לעומת־זאת

התקו מלבד לישראל, תועלת שום בסיני
 צבאנו נגד נגדנו, בעולם הקהל דעת ממות

ומדינתנו.
■לדורות. בכייה להיות עלולה וזו

ירושלים מרקש, מרדכי
________ ־ ■■■ן- ■ <■-

 ערבית תעמולה ■

היהודית בטלוויזיה
בשידו פתוח ויכוח הטלוויזיה בתוכנית

 במוצאי־שבת, המשודרים הערביים, רים
ביש הדתות חופש על ויכוח פעם שודר
ה משלושת אנשי-דת בו השתתפו ראל.
 מקופחים הנוצרים כי טען והכומר דתות
 בשבת הוא השבועי המנוחה שיום בכך
 לא אף מהנוכחים, איש ראשון. ביום ולא

ערבית מדינה באיזו אותו שאל לא המנחה,

עקרי שמעון
פתוח ויכוח

 הוא המנוחה יום נוצרים, גם בה שחיים
שישי. ביום ולא ראשון ביום

 תנועת על ויכוח בעת קרד, דומה דבר
המתווכ אחד כאשר הערבים, המחבלים

 פעולות הצדיק הערבים מהמיעוטים חים
ש היהודי לטירור בהשוואה המחבלים,

 נשארה ושוב המדינה. קום לפני היד,
מענה. ללא זו דעה

 מתוכניות נשכר יוצא מי :היא והשאלה
 האם הערבית? התעמולה לא אם אלה
בעו מספיקות תעמולה במות לערבים אין
 לרשות תעמוד שלנו הטלוויזיה שגם לם,

שלהם? הארסית התעמולה
אור-יהודה עקרי, שמעון

קו-קלוקם-קזאן ■

בצרפת
 ״קו-קלוקס- ,1581 הזה״ ״העולם

ה של חריגתו על בנצרת,״ קלאן
 ופציעתח אל-נאסיר סובחי ערני

 פולי־ רגינח מרוסיה העולה של
קובסקיה.

מזכי בנצרת הגרוזינים של התנהגותם
 שיחדור אחרי יום שאירע מה את רה

 :1944ב־ הגרמנים .מידי צרפת
 והפשיטו גילחו צרפתיים ״פטריוטים״

 יחסים בקיום שהואשמו צרפתיות נשים
גרמניים. חיילים עם

חיפה כץ, משה-שדום

השיחרור

 — והופשטו שגולחו צרפתיות נשים •
תמונה. ראה
 התעלמות ■

אקולוגית
 מ־ יצילונו והתותחים הפאגטומים האם
 על־ידי עלינו הניגזרת' האיטית הכליה

 זיהום ועל־ידי שלנו שבחמאה ד,די.די.טי.
המחייה? סביבת והרם

 הטירור!) מאירגוני פחות (לא המדינה
פק של והשקט הסמוי בפשע אשמה ה

י רת י ם ח י ח ר ז א ההת על־ידי — ה
האקולוגית. מהבעייה השיגרתית עלמות

תל־אביב שדה, אהובה
— המיסיון על ההתנפלות ■

המור! פלילי פשע
 הצעות־ שולח פרטי אירגון או כשאדם

 אלה יכולים — ערביים לאזרחים הגירה
 אינו והעניין לסל אותן לשלשל בשקט

 או כפייה כוונת אין כי — לתגובה ראוי
זו. בפעולה אלימות

 הטרוריסטיות ההתנפלויות לעומת־זאת
 פלילי פשע מהווה המיסיון, מוסדות על

 מנגנון מצד נימרצת תגובה הטעונות חמור
החוק!

רמת-גן שלזינגר, דוד
 הריון ■

מצחיק
 המוחלת רחל של מושבעת קוראת אני

 גם אני שלה. המצחיק הסיגנון בגלל —
 המוכנות אמיצות נשים על לקרוא שמחה
הנשואין. למוסד להכנם מבלי ללדת

ל ״נכנסה בביטוי נתקלת כשאני אבל,
 סלידה! מרוב שיניים חורקת אני הריון״

 זה למה — ״התעברה״ אומרים היו פעם
״ב היא למה ! ? היום טוב להיות חדל

״הרה״?! לא למה — הריון״
פשו עברית לדבר היום מתביישים למה

 שצריך ממה מתביישים לא ולמה ! טה
 מכניס הזה שהעם חוששתני להתבייש?!

 יהיה עוד רציני. להריון שלו המדינה את
תיראו... כאן. שמח

מטולה צדקיהו, חסידה

 הליברלית המיפלגה ■

מזדקנת לא
 הם ״מדוע ,1851 חזה״ ״העולם

 של הצטרפותו על מתאבדים!״
 להט (״צ׳יץ׳״) שלמה (מיל.) אלוף

הליברלית. למיפלגה
 ״ציץ״ של בהצטרפותו העוסק במאמר
״המ כתבכם קבע הליברלית, למיפלגה

 ״המזדקנת הליברלית למיפלגה כי לומד״,
צעירים. כוחות אין וד,מתנוונת״

ה ״כתבכם עבור חדשות לי יש ובכן,
ה במיפלגה קיימת רב זמן מזה מלומד״.
 צעירים כוחות של התארגנות ליברלית

 מאות מקיפים הסטודנטים תאי וסטודנטים.
 בקמפוסים הן פעילות המקיימים צעירים

המיפלגה. בסניפי והן
מאמי הליבראלית המיפלגה צעירי אנו

 במיסגרת הליברלית, החיים דרך כי נים,
ל להביא תוכל רחבה, אזרחית פוליטית

 הקיים והכלכלי החברתי באקלים שינוי
המערך. שילטון תחת

 הסטודנטים תאי יו״ר דוד, כן בצלאל
תל־אביב הליברלית, המפלגה של

ר . ל אסו ק ה ש ל א ״3 ר ם! ח אד
 שבוע לפני רק בתדהמה. אותנו היכתה הלובי המטוס הפלת על ידיעה

 באוניברסיטת לעברית בחוג לוחמים משיח נבחרים קטעים קריאת סיימנו | ן
 של המסכמים החיבורים את קראנו כאשר ליבנו את מילאה גאווה מישיגן.

 עם הזדהותם חיתה הסטודנטים כל ע״י שהודגשה העיקרית הנקודה הסטודנטים.
 בעת אפילו אדם״ בחיי ראש להקל ש״אסור ההרגשה את שביטאו הלוחמים
 שבו לגובה להתרומם זכה לא זה נשגב רעיון מה שמשום לי נראה מילחמה.

ישראל. של הקרב טייסי טסים
להצ האפשרות חוסר ולמרות עדיין, ידועות העובדות כל שלא פי על אף

 את להוציא האחריות ישראל על מוטלת זה, במיקרה האשם על באצבע ביע
זח. טראגי ממיקרח הנובעות הדרושות המסקנות

■ ■ ■
 ממריץ גורם לשמש צריך הלובי המטוס הפלת שמיקרה הרי דעתי עניות י3

 של החינם קרבנות למיכשול. לעמוד ולא במזרח-התיכון, שלום להשכנת /
 הטבח אם אדם. חיי מעורבים הישראלי-ערבי בסיכסוך כי מוכיחים זו תקרית

 המטרה, השגת את מקדם אינו מפשע חפים שרצח הערבי לעולם הוכיח לא בלוד
לממשלת־ישראל. זאת להוכיח צריכה הלובי המטוס שהפלת הרי

 נקיטת ע״י ולו הקורבנות משפחות את לפצות החובה מוטלת ישראל על •
שלום. הסכם חתימת לקראת הראשון הצעד

 המטוס כחפלת לליבה נוגעת הלובי המטוס שהפלת להוכיח ישראל על •
בולגריה. בשמי הישראלי

 הפקר אינם אדם שחיי כולו לעולם להוכיח החובה מוטלת ישראל על •
ישראליים. אזרחים שאינם באנשים מדובר אם גם

 למיקרח האחראים אדם. בחיי כשמדובר חד-צדדית לגישה הצדקה שום אין
 חתירה :׳שהיא היחידה המסקנה את להוציא ממשלת״ישראל ועל להיענש חייבים
 הם שגם הפלסטינאים של בזכויותיהם והכרה ערב מדינות עם לשלום נמרצת

בני-אדם.
ארה״ב פליימוט, בורובסרןי, עודד




