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 גירסאות גם לתת עליכם לדעתי תמה.
 האנשים עם ראיונוח על־ידי וזאת אחרות

בכד. הקשורים
צה״ל קמרון, בגי סמל

 ימים, כחודש מזה בחזית הנמצאים אנו
 האזרחי. העורף של ובמסירות בזיקה חשים

מסיי הינכם ליחידה תרומתכם באמצעות
 בחזית החיילים בין האמיץ לקשר עים

לכם. תודתנו בעורף. ואתם
מזרחי, אריה סגן־אלוף

צה״ל היחידה, מפקד

 גליונות חמישים עבור תודות חמישים
 צנחנים בשם הזה. העולם של מעניינים

באפריקה.
צה״ל ברנע, יורם

 העתד עבור העמוקה תודתנו את קבלו
 לתאר בפינו מילים אין לנו. שתרמתם נים
 בבתי־ המאושפזים החיילים שימחת את

הקריאה. חומר קבלת בעת החולים
י.ע.ל. הוף, ל.

תל־אביב איכילוב, בית־החולים

התנפלות ■
בריונים

 ח״כ את בכוח להוריד האלים הנסיון
 כניעתה הכנסת, מדוכן וילנר מאיר רק״ח

 מגח״ל הח״כים לאלימות הישיבה יו״ר של
 לכל אות־אזהרה הם הממלכתית, והרשימה

 ולא לו, וחשובה יקרה שהדמוקראטיה מי
 ממדינות הלא־רחוק לקחי־העבר את שכח

אחרות.
לדב נחרץ באופן כמוני שמתנגד מי גם

 רק״ח, של ולעמדותיה וילנר ח״כ של ריו
 ה־ לאלימות האחראים את להזהיר צריך

 הסכנה מפני כולו העם ואת פרלמנטארית
ה הדמוקראטיה ישראל, למדינת הנשקפת
המת במדינתנו. ואיכות־החיים ישראלית

התומ המתפרעים, לחופש־הדיבור, נכלים
 לעצור צריכים מנגד, והעומדים בהם כים

ל והמדינה העם את יגררו בטרם עצמם
 ומדינות עמים על שעברו וסכנות, סיכונים
אחרות.

תל־אביב מסים, אלכם

 רשימת פירסמתם 1887 מס׳ בעיתונכם
 חברי של הביריונית ההתנפלות על תגובה
 הממלכתית והרשימה גח״ל מסיעות כנסת

 בכנסת. נאומו בעת וילנר מאיר ח״כ על
 וכוללת דו־משמעית היא תגובתכם לצערנו

דיוקים. אי
 ב״קי- התווכח וילנר שח״כ נכון זה אין

 נכון זה ואין והולכת״ גוברת צוניות
 אישית ״אשמים ״חירות״ אנשי כי שאמר׳
במלחמה.״ שנפלו חיילים של במותם

ה למרות וילנר, אחרת. היה במציאות
 נגדו, האלימה הפאשיסטית פרובוקציה

 ענייני. באופן והגיב רוח קור על שמר
 ״חירות״ של המדיניות את האשים הוא
 מדיניות את שהאשים כשם גח״ל, ושל

להי שהביאה היא מדיניותם הממשלה.
 אנשי אישית, מבחינה למילחמה. דרדרות
מענ אינם הממלכתית והרשימה ״חירות״

אותנו. יינים
 אפשר כי כמקודם, עתה משוכנעים אנו

 הקורבנות ואת המילחמה את למנוע היה
 אילו וערביים, יהודיים צעירים של הרבים

 של מדיניות מנהלת היתד. ממשלת־ישראל
 וסיפוח התנחלויות של מדיניות ולא שלום
הכיבושים. את להנציח כדי זוחל

 להאבק היא דמוקרטית חובה לדעתנו
 הפאשיס־ ביריונות נגד משמעי חד באורח

 ביטוי לידי באה כשהיא ובמיוחד טית
עצמה. בכנסת חמור כה

בורשטיין, עוזי
תל־אביב רק״ח, דובר ■ .*

 .׳(ישיבה הסטנוגרפ הפרוטוקול לפי
מייד, וי^ר, ח״כ אמר )88 עמוד תש,״ב,

 לקריאת־ י בתשובה ההתפרעות, לפני
 :לנדאו ת\ים גח״ל ח״כ של ביניים
נהר גגללכס מילחמה. מחרחר ״אתה

שלנו, לנוער אמרתם מה בחורים. גים
 גורמים אתם גח״ל, אתם חירות, אתם
שלנו. בחורים של דם שנשפך לכך
 את בדיוק תואם הדבר אוייבים...״ אתם

הזה. בהעולם התיאור




