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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 נשכח בל אולם, הכלפלה• בתחום ד,יתד.
 ■תיקונים בצד בן־גוריון, דוד בתקופת שגם

 קשים ריטונים היו מפליגים, חברתיים
הכלכלי. לשטח שנוגע ■מד, בכל

 בעיקבות היום, נקלענו שאליו המצב
קטי פירושו היועץ־המישפטי, של החלטתו

 באס- דביו -יצחק של המדינית דרכו עת
 לחת־ בא איני רצון־העם. ואי־כיבוד צעד,
 :שואל אני אבל היועץ־המישפטי, עם יוכח

 העובדה האם כאלה? סמכויות לו מניין
 בשביל מספיקה כתובה !חוקה לנו שאין
 האם ? והמדינה העם מעל החוק את לשים

 בין להפלות שלא כדי רק קיים המישפט
 לטובת גם קיים שהוא או לאזרח, אזרח

? הפרט לטובת כמו הציבור,
 תקופת תמה כי שהבין האיש הוא רבין

 הוא שלום. לעשות העת והגיעה המילחמה
 וסוריה מצריים נשיאי שאפילו לכך הביא
 למילהמה מקום עוד שאין להכרה הגיעו

 להסכם להגיע יהיה אפשר אם נוספת,
 ש- ראש־ממשלה היה רבין ישראל. עם

 הסכמי־שלום חתימת לקראת אותנו תימדן
ערו להיות לדעתי, יכולים, שהיו בז׳נבה

 שבמקומו הבל הפלסטינים. עם להסכם בה
 אני פרס. שימעון הממשלה בראש יעמוד
 בעת פרם של בראשותו שממשלה טוען
אסון! עלינו תביא הזאת

תל־אביב וינור, דן
 החמור הצעד על מסויימת תיזד, פיתחתי

 לי נדמה עצמו: כלפי רבין יצחק של
 הפוליטיים. מהחיים נ-שבר פשוט שלרבין

 וכך, לכך. בנוי שאינו להבין למד הוא
 פיתרון לעצמו מצא הוא חולשה, של ברגע

 שתיראה בצורה מהפוליטיקה להסתלק
שמנוי־וגמור לי נדמה וישרה. מכובדת

 למרות ב-שכם. לעשות — כד,נא הרב ראשם
למ הרב, כוונות בדבר המוקדם הפירסום

 לא שכם, עיריית ראש -סל מחאותיו רות
 (שלפתע הצבאי למושל שר־ד,ביטחון הורד,
 כניסת את למנוע מפתיעה) אוזלת־יד גילה
 פרס מיקצועיים. מחוללי־מהומות אתם
 הרם לתפקיד כניסה לעצמו לרשום יכול

שמאל. ברגל

ירושלים ארגון, שמואל
מזל פשוט בעיניים. עלינו עובדים הם
ש זבכושר־ד,זיכרון באינטליגנציה זלים
 כל פירסמו ספורים ימים לפני רק לנו.

 דהה שכם שמושל העובדה את העיתונים
 שדרש המקומית, העירייה ראש בקשת את

 ולבוא לעיר להיכנס כד,נא מהרב למנוע
 אחרי יומיים והנה, העירייה. בניין אל

 הידיעה את צד,״ל דובר מפרסם ד,מיקרה
 רפאל האלוף בשטחים, הפעולות שמתאם
 מעשים עשיית מפני הרב את הזהיר אורלי,

המ שההודעה מזבן הסדר. את המפריעים
 הם כך מובלטת. בכותרת זכתה גוחכת

 אנחנו ,,הנה לוקש: לנו למכור תושבים
 ממשיכים שני ומצד הסדר,״ על שומרים

 שמצייץ ערבי כל על מדמיע גז להתיז
עירו. בחוצות

 ברחבי הצעדות במדיניות ממשיכים
 מנק־ הריבונות !והפגנת — ושומרון יהודה

נמשכת. — ודד־,עיניים ר
 לוד ימיני, דויד

הדפנה זדי ע? זנוח
 שרון, אריק גיסה בו המדכא המחזה

 האחרון ברגע להתדפק שלומציון, מנהיג
 על והתחנן פרש ממנו הליכוד, דלתות על

ל חזרה שיחזירוהו כדי הפוליטית נפשו

הפוליטיקה. את כליל לנטוש דבין עם
 שמחנה־ טעם -שיש ואומר, מגדיל הייתי

 תמיכה שיעניק כדי לרבין, יפנה שלי
 יומרני להישמע יכול זד, שלו. הרעיוני לקו
 ניפגש אש״ף עם כי שטען שאדם מדי
 שדוגל לגוף תמיכתו ייתן בשדה־הקרב רק

ש חושבני אבל ישראלי-פלסטיני, בשלום
 הפוליטיקה מכבלי עצמו את שניער אחרי
 הצהרותיו, מכבלי להשתחרר ■גם רבין יוכל
 ולהציב שונים, אילוצים של תולדה שהן
וה השפויה ישראל מאחרי אישיותו את

הגיונית.
 תל־אביב ג•, א.

שלי
 / החביב שלי גם הנולד רך כל כמו

 / בתיקוות. מעוטף יצא הוא לעולם
 / ואביו אמו את יברכו ידידם
 ולמיצוות. לחופה לגדלו שיזכו

 / היילוד שהבן הסבורים ישנס אך
 / לוותר, עליו גס שניתן יצור הוא

 / סוד זה אין הגדולים, אחיו יתר שעם
 והותר. די כאן יש מדי, כאן דחוס כבר

 / חשוב זה והאם בכך מה ותקשיה
 / להגיד) (מוכרחים בלבול קצת ישנו אס

 / ביישוב שולט שהבצע בימים
 לעתיד. חזון הוא ושטוהר־מידות

 / לחכות פשוט הו,א שנותר שכל כך
 / פתרונים,1 יידע הוא העתיד רק הן כי

 / התקוות ויצדיק שלי לו יגדל אס
טובים. גם רבים כמו יישכח מלב או

פן, רחל קי ־ עז תל־אביב כנ

א הרב הג מצפצף ב

 היבחרו מאז שלו, הראשון המחדל את
 שימעון עשה הממשלה, לראשות כמועמד

 את למנוע השכיל לא הוא השבוע. פרס
וב־ חמומי־מוח, שהצליחו הפרובוקציה

 אחד חשוב לקח לפחות בו היה מחנם,
ה שבשנים •שרון, אריק של תומכיו לכל

 אותו לקדם כדי נואשות לחמו אחרונות
 מאלף שיעור זד, היד, הרמטכ״ל לתפקיד
 דרכו את שחסמו אלה צדקו מדוע שהסביר

 עם -שכן, לרמטכ״לות. שרון האלוף של
 קומה, -שיעור בעל צבאי מצביא היותו

 מצביא המכשירות תכונות אותן בו חסרות
 אדם רמטכ״ל. או צבאי מנהיג להיות גדול

 אריק שהוכיח כפי אופורטיניזם שהוכיח
 לא האחרונים הפוליטיים במהלכיו -שרוך
רמטכ״לים. קורצו ממנו מהחומר קורץ

 שרון -שאריק הוא הראוי •שמן דומני
 ש־ מכך, המתבקשות המסקנות את יסיק

 שהוא כמו ב׳, מדרג מפלגתיים עסקנים
 בו. והיתלו באף אותו סובבו אותם, מכנה

 להשאיר צריך הוא המפלגתי המשחק את
 ולנוח לחוותו לחזור צריך עצמו הוא להם.

 לו יקרא שהעם עד שלו הדפנה זרי על
 אינה הפוליטיקה חירום. של במצב שוב,

בשבילו.
 באר־שבע גורן, איתן

סלקטיבית חרות
 שודרה ישראל שידורי של ב׳ בר*שת

 שכותרתה מופלאה תוכנית שבוע לפני
 של פסיפס וחרות, מאבק ״גבורה, היתה:

 על זו בתוכנית להאזין זכינו קולות״.
ה הצ׳כים, העברים, של לחירות המאבק

 מאבקם על גם ולקינוח האירים צרפתים,
 אובייקטיבי פילפול לשם רוסיה. יהודי של

 שאחד לארמנים גם טובה מילה הוענקה
 יען המקצועית מאגודתו גורש מסופריהם

מברית־ד,מועצות. ארמניה בניתוק דגל כי
 יהיה זו שלתוכנית משוכנע והנני מאחר

 במסגרת אפילו, שלישי או שגי חלק ודאי
 מת־ הריני המתאימה, ובהזדמנות הנאותה
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