
מכתבים
הנכון חרכע
 הציע ששת־הימים, מיליחמת לאחר מייד

 לראש־ אבנרי, אורי דאז חבר־הכנסת
 יד להושיט אשכול, לוי המנוח הממשלה
ול עזה, ורצועת המערבית הגדה לתושבי

ישראל. לצד פלסטינית מדינה כונן
מ השמטנו לא אם תשפוט ההיסטוריה

 לפיתרון ביותר הטובה ההזדמנות את ידינו
הישראלית־פלסטינית. הבעייה

 :פעם אמר בובר מרטין המנוח הפילוסוף
 להיות יכול אחרי רגע או לפני ״רגע

מדי.״ מאוחר
הנכון! הרגע את לנצל צריך

דנמרק קופנהגן, שלם, מרדכי
 אשכול ללוי אבנרי אורי של מיכתבו •

ך נכתב ו ת  ),14.6.67 (יום המילחמה ב
 בגיליון במלואו פורסם הוא אחריה• ולא

).1554( הזה העולם

ז־ הצייר! דיין
 מתכוון הזה שהעולם הרגשה לי יש

הדב לאחר דיין, משה עם סולחה לערוך
בגיליון שקראתי והמוזרים המפתיעים רים
.1942 ׳מם

 לעומת ״״.כי השטחים: ממדור אצטט
 האחרים, בשטחים דיין של כישלונותיו

השט לבעיית רגישה בגישה הצטיין הוא
 ליצור שלא הקפיד הוא המוחזקים. חים

ש מתיחות לעורר ולא מעונים, קדושים
היה-למנעה.״ ניתן

 המוחזקים. השטחים לפתע ״...התעוררו
 עם יחד ברחובות, הופיעו פלסטיניים דגלים

הי לאומית. התלהבות אחוזי תיכוניסטים
 היה הישר והשכל טבעית, תגובה זו תד,

 להתייחס הצבאי המימשל על לצוות צריך
 במי־ מירבית, בסובלנות בגמישות, אליה
 נוהג היה בוודאי, כך, אלימות. של נימום
דיין.״

אלימות... של במינימום
? הזה להעולם יש פנים כמה

נהריה פומרנץ, אליעזר
 פעם, לא שציינו כפי עובדות. ציינו #

להר דען של מחוכמת.זו מדיניות שירתה
ה בשטחים הפלסטינית האוכלוסייה דמת

 שלילית מטרה שירתה כן ועל — מוחזקים
 עצם על להתווכח אין אך וקיצרת־רואי.

העובדה.

ופר־רמטכ״ל8
 שדורשים אלה כל את מבין לא אני

 הכתבה לפי לצבא. שרון אריק את להחזיר
 ),1944 הזה (העולם סופר־רמטכ״ל שלכם

ב ישאר שהוא. לצבא חשוב יותר הרי
 מערכת של כללי כמבקר הנוכחי, תפקידו

הביטחון.
 פירצות כל את אריק יסתום זה תפקיד

 סביב אזרחים על־ידי שנוצרו השחיתות
הביטחון. מערכת

חיפה רובין, יעקב

 צה״ל על הפיקוח כי טענתם שנים במשך
 בפני דום העומדים חובבים על-ידי נעשה

רב־סרן. כל
ה את להוכיח שלכם ההזדמנות עכשיו

 פנים״. משוא ללא מורא, ״ללא סיסמה
 מיקצועי איש הוא שרון אריק כי הודו

ה בתפקידו ישאר שהוא כך על ועימדו
צה״ל. של העליון כמבקר נוכחי

חולת שפירא, רוני

חולנרייס 8ר!מטי
 הלהיט הוא מארשאל מחליק־הקמטים

 מדינות, של והולך גדל במיספר שלנו
 שלכם. לשוק גם להחדירו ברצוננו וכעת

 המעולה ד,קוסמטי התכשיר את למכור כדי
רב. לפירסום נזדקק הזה,

 מוכן שיהיה ליבואן זקוקים אנו כך לשם
 כדי כספית מבחינה דיו ומבוסס לכך,

 כמובן, בו, נתמוך אנו זה. נושא לקדם
 שלו. מהוצאות־הפירסום בחלק נישא ואף

 ולהיחשב בתחומו היטב להתמצא עליו
מוכר. במפרסם

 המסוגל היחידי הגוף שאתם סבורים אנו
 זקוקים. אנו שלו לאדם ביחס לנו לייעץ
 שמות מיספר אלינו תשלחו אם לכם נודה

 בדרישות העומדים יבואנים של וכתובות
דלעיל.
ב שלנו למוצר ומהימן נימרץ מפיץ
 לנו. ועסקים לכם, מודעות יביא ארצכם

 לכם מודים אנו הדדי. הוא ענייננו — לכן
מראש.

הולנד הילוורסום, מנהל, דה־באקר, א.
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נוב■[)
וחיות־שעשועים

 תעודות-יוחסין בעלי כלבים
ברי ומרים כלבים סוגי יכל

 וחתלתולים, חתולי-בית אים,
פנ יומיומי, וטרינרי טיפול

אמב וחתולים, לכלבים סיון
טפילים. נגד טיות

 תל- צער-בעלי-חיים, אגודת
 יפו. ,30 סלמח רח׳ אביב,

<03-827621 טל.

 האנושות נגד פשע היא המלחמה
 להשתתף לא אנו מחלישים לכן

 ולא במישרין לא מלחמה, בשום
 בל לבישול ולפעול בעקיפין,
מלחמה לידי המביאים הגורמים
.................................... (חתימה)

 מלא ומען שם בציון לשלוח (נא
ת״א־׳פו) • ,20178 לת״ד

 הבינלאומית התנועה
 לסרבני־מלחמה

מצפון מטעמי
063־88182 טל׳
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 בארץ ביותר

מגע לעדשות
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ת רכות שו וק
 ת״א 31 גודדדן
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