
מכתבים
 נביאי- תקופת את מאד ■מזכיר זה כל

 על מלחזור להיזהר יש בתג״ך. השקר
 בימי המדינה לחורבן שהביאו שגיאות

 תמיד שההיסטוריה לשכוח אסור כי קדם.
עצמה. על חוזרת

 המזעזע, לביב ליגאל שלוחה בירכתי
בגי אמוודהסיפים את מחדש, פעם בכל

!הכבוד כל המדהימים, לוייו
ה ש א , מ ן י ר פ ד ד ־ ן ס ר ו רחת-גז פ

סו פ ר ת ש יו

פרשת אחרי ברור: כבר אחד דבר
 שלנו המנהיגים כל תפסו ועופר ידלין
 הפסיקו שהם חלילה, לא, לא־רגיל. ידבר

 חשבונות ולסגור לפתוח ולהתריס, לתרום
 להודות למדו הם אבל לא. זה בחו״ל,

 השתתק עופר הכחיש, שידלין בעוד מהר.
 לקח (אם־כי הודתה רביו לאה הנה לנצח,

 את ושלף מיהר אבן ואבא זמן), קצת לה
 עיתונאי, כל בפני והציגם המיסמכים כל

?). (האומנם מושלם וידוי בצירוף
 לפחות ישרים, אותם עשיתם לא אם

טובים. למינהגים אותם חינכתם
, רזי ל א מו הרצליה. ש

ל ו עו ל ה ד ש א ג׳

 ״מסע־הייסו־ על רבה בהפתעה קראתי
 הזה והעולם האלונקות״ מסע של רים

 לצה״ל אחת מילה רק לי ויש ),2068
ביזיון. :בנושא

 בצבא, גורמים אותם שכל זה ניחא,
שמז סרט של דרכו על קשיים שהערימו

 תודעה חסרים כואבות אמיתות להם כיר
 להם. נסלח זה על עניינית, ביקורת של
 יהודה ד״ר — ג׳אד כמו לאיש להתנכל אך

 ג׳אד, בכתובת. חמורה טעות זוהי — נאמן
 ;המתנדבים מלך ;הצנחנים של הרופא
במ רופא לשמש והלך הכל שעזב האיש

 האיש : 1969 של בהתשה בר־לב קו עוזי
 בבית-חולים לבן חלוק ללבוש שבמקום
 בקרב חלוצית ברפואה עוסק — סטרילי
 של הרופא !ובסיני בנגב הבדואים שיבטי

 שצה״ל האיש ;החרמון בכיבוש הצנחנים
 נידחה — ומופת עוז עיטורי שני לו העניק

 לעוף צריכים באמת אז ? בבו׳שת־פנים
ראשים.
ת צד,״ל צריך כזה מאיש ו צ ר  לשמוע ל
ביקורת.

ר ״ ד ד רו , ב י נ ב  תל־אביב א

ם ג ס או ש ם ל י מי ש

ש חמורה תופעה על להתריע ברצוני
 באחרונה נזדמנתי :באקראי לי נתגלתה
 אגודת- מיפלגת למטרה עבודה לצורכי
העוב בנות עשרות שם ופגשתי ישראל,

 אם התעניינתי המיפלגה. בשירות דות
 רבה ומה בהתנדבות, או בשכר הן עובדות

 הבנות שכל לי כשהתברר הפתעתי היתד,
 החינוך מרשת מחנכיהן בפקודת עובדות
אגודת־ישראל. של העצמאי

הופיע תה שבכית סיפרה אחת תלמידה

 הבנות את והעמיד זה, ״חינוכי״ זרם של
 עליהן ישראל גדולי בפקודת :עובדה בפני

 ״כדי אגודת-ישראל. עבור לעבוד לצאת
 אנו צריכים מישראל, תיעקר לא שהתורה

המחנך. הסביר חזקה,״ אנודת־ישראל
 לסניפים בנות עשרות נשלחו למחרת

 רצונן. לפי תמיד לא המיפלגה, של שונים
 תומכות שהן הסבירו, מהבנות אחדות
 עושות אך אחרת, דתית בתנועה דווקא

 וקצף, ביזיון ״...וכדי מאונם. עבודתן את
!״הסיפים אמות ותרעדנה

ירושלים א.מ.,

!ישראל עליך, סמים
 מכת להיות הופך שהחשיש כשהתדיעו

הול שהסמים כשאמרו צחקו. — המדינה
 בביטול. התייחסו — בצה״ל ופושטים כים

וקטי תיכוניסטים שגם שמועות כשהגיעו
 וכיסו הסתירו — העניין בתוך כבר נים

עין. והעלימו
 קטן״ ״כסף כבר הוא כשד,חשיש היום,

 וההרואין, ולבוהמה, יפים לאנשים ועסק
השו לציבעיהם סמי-המוות ושאר הקוקאין

 נכנסים הם היום בשוק, שולטים נים
לעצמם ועושים פאניקה יוצרים ללחץ,

לש שבמקום מישרד־החינוך, אנשי הם,
אינטנסי להשתלמויות מחנכיהם את לוח

הס בפעילות לפתוח במקום בנושא, ביות
 ולקבור לטשטש העדיפו נרחבת, ברתית

בחול. ראשיהם
 השכילו שלא ואלופיו, צד,״ל קציני הם
 חיילים בקרב באיבו בעודו הנגע את לבער

(!).ומפקדים
הס מחלקי מישטרת־ישראל, אנשי הם,

 לרדוף ׳שהעדיפו למיניהם, והמוסר מים
 זונות לצוד הבוהמה, של דגי־הרקק אחר

ש חם־הם כחוק(!), לפרנסתן שעובדות
 אחת שעה ויפה — הדין את לתת צריכים
קודם!

תל־אביב אדמוני, אריה
 תוכנית־רדיו להגיש זוהר לאורי לתת

 שבוע מדי לו ניתן שזה כפי חי, .בשידור
 זה בגלי־צה״ל, חצות אחרי שלישי ביום
 עישון לטובת שירות תשדיר לעשות כמו

 שיקול- איפה מזה. למעלה לא אם — סמים
ן איפה הדעת,

 חיפה גכירצמן, הודה

ונאציזם מי&דדים תהלוכות,
מר חנוך של השבועי הסאטירי הטור

 ורזים חביבים שמנמנים עסקו ״איך מרי
 ברצח־עם״ בישניים ובלונדיים עצבניים

 דב, רושם בי השאיר 2068 הזה העולם
 ברצח־עם״) בישניים ובלונדים עצבניים
למי הטכסים נגד יוצא המחבר שהועלו.

 בשלשות תלמידים עומדים שבהם ניהם
 בין רב הבדל לדעתי, יש, ביום־השואה.

מור כשראשם תלמידים אותם •של עמידה
 פ־שיסטית. חינגה לבין הנרצחים, לזכר כן

 מעבר ועד שמכאן בהחלט מסכים אני
מת וסיסמות סמלים עם צבאי, למיצעד
להמ יש אך קטן, המרחק ברוח נופפים

מב כסמל זיכרון, במיסדרי לדעתי, שיך,
למש מקנים שהם השותפות הרגשת חינת

תתפים.
 ו שיבח ב ד,יא שהועלתה אחרת נקודה

 עלייה נגד בדוקה כתרופה הברדאק, של
התו מוסברת כך אם איך, נאציזם. של

 ודומיהן, קובה ספרד, צ׳ילה, של פעה
 נוטה הלטיני שהאופי לגו ידוע שהרי

נא סממני השתלטו ובכל־זאת לברדאק,
הכיצד? ארצות. באותן מובהק ציזם

חיפה קרכיץ, שרגא
 ״איך על מרמרי, חנוך של ממאמרו

 (העולם עם״ ברצח וכד... שמנמנים עסקו
 ש- מעניינת, ■מסקנה נובעת ),2068 הזה

 ב־ ,תיכון בבית-ספד שמאל-ימין צעידת
 שעל הגורמים אחד היא אחידה, תילבושת

חדש. היטלר לצמוח עלול ריקעם
 כזו ״צעידה״ חוסר רק דעתי, לעניות

בי את שאיפשר הוא אירופה, יהודי של
השואה. של ד,״חלק״ צועה
חדש, היטלר במיזרח-התיכון יתפתח אם

 כזו התפתחות היהודי. בצד זה יהיה לא
 שיונק מושרשת, שינאה בקיום מותנית

)8 בעמוד (המשך

 באירופה אותה־ ישחק
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 299121-3 טל. ,32 יהודה בן אל־על, בית
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664292 ,663011 טל. ,62 העצמאות דרך
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