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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 יוקרה מחנויות — בעבר שהיה כפי ולא
 את היטב מכירה שאני מאחר בירושלים.

 העוול נגד זועקת אני הנשיאל בית הילכות
 שם נעשה כאילו שכתבו הקוראים, שגרמו
לע מותר ממשלתנו לראש מדוע ביזבוז.

 הדעות לכל שהיא יונדהולדת, מסיבת שות
מלבד איש זעק לא זה ועל משווע, ביזבוז

י דבר אמר ולא כם
 נשיא במדינה היה ולא קם לא לדעתי

 שיש כואב ופשוט נבון מיצחק יותר צנוע
להק כדי לאדמה מתחת המחפשים אנשים

ניט.
א־ בני־ברק ודלף, ל

זזפלמ״ח אנו אנו

לדין — המלכלכיס
 (העולם בעיתונכם שפורסמה לידיעה

 מלכלך ״צ׳יצ׳ תשקיף, במדור ),2146 הזה
 ברגע כי להבהיר, ברצוני תל־אביב,״ את

 כי להט, שלמה מר לראש־העיר, שנודע
מד הליכוד, אנשי כולל פוליטיים, גורמים
 לחוק בניגוד תמונתו עם פלקטים ביקים

 הורה — כך לשם שנקבעו השלטים על ולא
אותם. להסיר

 גורמים לתבוע הורה גם ראש־העיריה
העיר. ליכלוך בשל לדין אלה

 העירית, דובר שפירא, עמיקם
תל־אביב

כלכנון חשבון גמר בסיפוק, לציין עלי לשעבר כפלמ״חאי
— במדינה היחיד העיתון היה הזה העולם כי

?לבנון לנוצרים העזרה האם הראוי הכיסוי את הפלמ״ח לכנס שהקדיש

1902 הפלמ״ח כננס פעיל ומאיר ניב דויר
— הפנים אותם

1978 הפלמ״ח בכנס ניב ודויד פעיל מאיר
שנים 16 אחרי —

 אפילו מצאו שלא במדינה עיתונים היו לו.
 צריך הכנס. קיום עובדת את להזכיר לנכון
ש חדשים, דורות קמו שבמדינה לזכור

 מאומה, להם אומר אינו ״פלמ״ח״ המושג
 שמלמדים יבשות עובדות כמה מילבד
 שהזכרתם עשיתם טוב בבית־הספר. אותם

ולצה״ל. למדינה הפלמ״ח תרומת את
באר־שבע נכון, מיכה

 ה־ כנס את שכיסיתם האחרונה בפעם
 עיינתי שנה. 16 לפני זה היה פלמ״ח,

 ומצאתי עמי, השמור ,1962 משנת בכרך
 אז שפורסמו התמונות בין כי להפתעתי

 לזו דומה אחת היתה )1307 הזה (העולם
 הנוכחי: הפלמ״ח מכנס גם שפירסמתם

 במדי אז (שהיה פעיל מאיר בין מיפגש
 מעניין ניב. דויד הגיאולוג לבין צה״ל)

בהב שפורסמו התמונות שתי בין להשוות
שנה. 16 של דל

סל-אביב קמחי, אדיח
 לעשות יוכל להשוות שרוצה מי •
לעיל. התמונות שתי באמצעות זאת

ישר של ומרצונה הנוצרים מאהבת נובז&ת
 או השמדתם, את ולמנוע עליהם להגן אל

 לפלסטינים שינאה מתוך נובעת שהיא
 ב־ הישראלית ההתערבות י ותומכיהם

 על מבוססת בלבנון מילחמת־האזרחים
הפלס העם של קיומו לעצם ההתכחשות

טיני.
 כי האומר, הערבי לפיתגם מתאימה היא
 משנה ולא ידידי, הוא אוייבי של האוייב

ב לנוצרים דואגת ישראל זה. ומה זה מי
 שהיא בזמן בו גורלם מר על וזועקת לבנון

 דרום־אם־ כמו מדינה עם קשרים מקיימת
יש רחמים. ללא בכושים שטובחת ריקה,
ה איראן, של השאה את הצדיקה גם ראל

 מוכיח זה נגדו. שהתקומם העם את מדכא
 נובעת לא בלבנון הישראלית שההתערבות

 ניצול זהו לנוצרים, מדאגה או מרחמים
 עם החשבון את לגמור כדי הזדמנות של

הפלסטינים.

באר־שבע קוגעה, מוחמר
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