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מכתבים
:אדליד את לסגוד

 ארליך. שמחה לשר־האוצד הכבוד כל
 סגר הצי, את לנו לסגור שהצליח אחרי

 וגם הלאומית חברת־התעופה את גם לנו
 שפתרון מאמין הוא והטלוויזיה. הרדיו את

 סגירתה. על־ידי יבוא המדינה של בעיותיה
 שמחה את כל קודם לסגור מציע ואני

ארליך.
תל־אביב כרזילי, יהושע

מלימו ילדי שלושת הושבתו שבו ביום
לממ זה כהוא יגע שהדבר מבלי דים,

 שראש־הממשלה לשמוע הופתעתי שלה,
 לבקר :בו לעסוק דחוף עניין מצאו וסגנו
האמרי בנושאת־המטוסים נימוסים ביקור
 וזאת בנמל־חיפה. שביקרה נימיץ, קאית
 חשוב באירוע עסקו לכן קודם שיום אחרי

 פרנק הזמר לאליל קבלת־פנים פחות: לא
 יש שסוף־סוף לעם, לו טוב כמה סינטרה.

 את וממלאת כהלכה שמתפקדת ממשלה לו
עליה. המוטלות החובות

תל־אביב שטרן, רינה

עמדי! נגר חב״ד
 רוצה הייתי פעיל, בשרות צה״ל כחייל

 מסתבר אך הקצינים, מיכתב על לחתום
 רוצה הייתי החיילים. לנו, אסור שהדבר
 בהצגת השלום למחנה חלקי את לתרום
ה הציבור מעיני אולי שנעלמה עובדה
אזרחי.

 בפנינו הופיעו בדרום־לבנון בהיותנו
 גם אך ובריקודים, בשידה חב״ד חסידי

 ארץ־ישראל למען ובסיסמות בהטפות
 בני וניצחון בעמלק הרג למען שלמה,

החושך. בני על האור
 למילחמה יצאנו נוספים וחברים אני

 שמרנו חוץ כלפי אומנם קשה. בהרגשה
 נתאפ-שר לא הדבר אך נשקנו, טוהר על
אנח מי נגד ידענו לא פעם ולא הזמן, כל
 הנ״ל החסידים באים והנה, נילחמים. נו

 להרוג, לנו ומטיפים מובהק צה׳׳לי בסיוע
 להאמין ולא ולהישאר, לכבוש להשמיד,

סאדאת״. ול״תכסיסי השלום לכוחות
 פוליטיזציה נגד זעקה קול להקים יש

 תמיכתי את העבירו אנא, הצבא. של זו
 שטחים לפינוי הקורא הקצינים, במיכתב

תה מתהווה עיני מול כי השלום, למען
 יודעים ופחות פחות אנו שבו ברור ליך

 לבשר יכולים ואתם נילחמים. אנו מה למען
לבגין. גם זאת

ב אלא שמי, את לפרסם לא אבקשכם
תיבות. ראשי

חיפה א̂• א♦

גבון את לטזטז 7חב
 לא הדוב, מדעת אולי ההפוכה לדעתי,

 הבחירה לנשיא נבון יצחק בחירת תהיה
 לו שאין מפני לא וזאת ביותר. המוצלחת

 לכך. הדרושות היפות הסגולות כל את
 כל מאצל פחות לא אצלו קיימות אלה

 אלא בחשבון. הבאים האחרים המועמדים
 עדיין הוא נבון יצחק דעתי לפי מאיו

בי תפקידי למלא ומוכשר צעיר מספיק
 וגם עתה יותר מתאים הוא להם צוע.

 פשוט זה בעתיד. טובות שנים כמה במשך
 כנשיא, לכהן לדעתי, בשבילו, מדי מוקדם

 כישרונות תבזבז שמדינת־ישראל וחבל
שלו. כמו

מו יותר שהרבה חושב למשל, אני,
 את ממנים היו לוא היה זו בשעה עיל

 של במקומו שר־החוץ לתפקיד נבון יצחק
 המדינית בצמרת היום יש אם דיין. משה
 וכבקיא כמבין להיחשב היכול אדם שלנו

 נבון — הישראלי־עדבי הסיכסוך בנושא
האיש. הוא

 להעלות המדהים בכישרונו בגין, מנחם
 שמאז מבריקים, רעיונות זה אחר בזה

 הצטיינו ראש־הממשלה לתפקיד כניסתו
 לאחרונה הגיע שיקול־דעת, בחוסר כולם
 הגובלת הילדותית, בהצעתו חדש לשיא

 יצחק הד״ר את לבחור לאומי, בביזיון
 בגין הוכיח בזאת המדינה. לנשיא שווה

 הפארדוכס אמינות. חסר כמנהיג עצמו את
 בגי! הכריז בחירתו שמאז בכך, הוא

 הקודמות שהממשלות פעמים מיספר
לנשיא־ישראל. כבוד מספיק חלקו

גבעתיים דגני, גיל

 להצעתו בקשר שנשאלו השאלות אחת
 החליט הוא מדוע היתה: בגין מר של

המז מעדות נשיא דווקא הפעם שייבחר
מדוע: מפרשים הפרשנים החלו מייד ז רח
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