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בישראל ימי-הביכיים כאמכי

 מהפכת ונאמני קלריקלים שחור כוחות
 הדמוקרטיה נמק את מנצלים ימי־הביגיים,

 לבחור השילטון היסוסי את הישראלית,
 ביד השולטת צודקת, נבונה, דמוקרטיה בין

 מלחץ הנובע הפשרה, ריקבון לבין חזקה,
מיעוט. של

מו בהצלחה עדיין מנסים׳ אלה כוחות
 !ולשתול המדינה ■מוח על להשתלט עטת,

 אלה מעין כוחות וחורבן. פורענות זרעי בו
 בין אל הנאורה גרמניה את שהובילו הם

 עוצמה טמונה הנאצית. המיפלצת זרועות
 ותשוקות פחדים לנצל ביכולת ׳אדירה

קי שינויים באמצעותם ולחולל חייתיות
בדרכי־חיים. צוניים

מה חוללה לאומנות המכונה החייתיות
 ההמונים. בכוח שהונעו מדם, עקובות פכות
ה זכותם את שללו אדירות מסות אותן

 מושלם. מודעות חוסר מתוך לחופש, עצמית
 לבלום המסוגלים מנהיגים בקרבנו אין
 את להקטין היכולת אי זה. עכור זרם

ל גורסת הישראלי הניאו־פאשיזם ממדי
הפרט. חרות של ופאטאלי מהיר הרס

 ככל למנוע בר־דעת לכל קורא אני
 וחוליגניזם ביריונות ושל זה נגע יכולתו

 הרוב של לצידו לעבור1 אסור מאורגן.
 ׳לגנות חייבים לשתוק. ולהמשיך הדומם

המער צעירים, קנאים של הפעולות את
החופ והמחשבה הצדק יסודות את ערים
 למען ולהיהרג להרוג מוכנים הם שית.

ני אינם הריאקציה תאי המעוות. חזונם
ו לרסנם עלינו חובה אך לריפוי, תנים

ההרסנית. התפשטותם את למנוע
צוז׳׳ל א., אדם

 לידיהם, החוק את שנטלו עופרה, לאנשי
ב ערבית אוכלוסיה לעבר באש פתחו

 אין אבנים, שידו ילדים לעבר רמאללה,
ד! לדין, להעמידם יש מחילה. כל מיי  ו

 למעשיהם, הצדקה למצוא המנסים לאלה
 לפתיחה ההוראות את להזכיר הראוי מן

 סיסמה, התראה, ׳בצה״ל: הנהוגות באש
 שלא- יורים האזהרות כל מוצו כאשר ורק

על־מנת־לפגוע.
 על חלות1 אינן אלה שהוראות כנראה

 לא השילטונות אם אמונים. גוש אנשי
 אנרכיה !תשתרר חזקה, ביד נגדם ינקטו

 לנו תהיה והיא המערבית בגדה מוחלטת
לרועץ.

תל־אביב

!השלוב מם
 טוב אינו מצריים של הכלכלי מצבה

 המעטה. בלשון לנקוט אם ישראל, של מזה
 מארצות־הבדית, מקבלת שהיא הסיוע גם

מזה נופל הסכם־השלום, חתימת בעיקפות

 המצרים על מטיל השלום ישראל. שתקבל
 מזו קטנה לא וביטחונית צבאית מעמסה
להיער זקוקים הם גם צה״ל. על שנופלת

 ולרכישת חדשים למיתקנים חדשה, כות
 האזרח יחוש !זאת !ובכל חדש. צבאי ציוד

 מ־ קטן חלק (רק משלם־המיסים המצרי
 הקלה מיסים) משלם המצרית האוכלוסיה

השלום. בעיקבות
 עול את להקל החליטה מצריים ׳ממשלת

 שהוטל המייוחד, המס ׳את ולבטל המיסים
לעומת ביטחון. לצרכי מצריים אזרחי על

 ה־ שעול הם הסיכויים כל בישראל זאת,
 לאזרחי בנוסף ישראל, ואזרחי יוכבד מיסים

השלום. בנטל לשאת יאלצו ארצות־הבריית,
ב עכשיו להתגורר לעבור הפיתרון:

כאן. ולא שם מיסים ולשלם מצריים
תד־אביב צבעוני, זאב

בסבכה חיוכה
 השובך מתוך השלום יונת פרחה רק
 — הניצים מצד סכנה עליה מאיימת וכבר

 לבודד המאיימות הערביות, מדינות־הסירוב
 שעשו מנהיגיה, את ולטרוף ׳מצריים את

ה שהאינטרס מכיוץ ישראל. עם שלום
 תמשיך השלום שיונת הוא שלנו חיוני

ש ראוי המזרח־התיכון, בשמי לעופף

ב ויתחשבו דעתם יתנו ישראל מנהיגי
 רק ולא מצריים נשיא של החמור מצבו

 שלהם. המיפל׳גתיים־פנימיים באינטרסים
 לעמוד סאדאת הנשיא על להקל עלינו

 ל־ להפכו ולא עליו, שמפעילים בלחצים
 עופות ולשאר לבזים לעטים, קל ׳טרף

 ולהבין להתעלות שנדע תיקוותי הטרף.
זאת.

ראשון־ליציון בודל, יפה

מפרכןמ לא הו״ר
 לקראת בכנסת, המארתוניים בנאומים

 שמיר משה קרא חוזה־השלום, על החתימה
 אנדרטות הקמת נגד בגין מנחם לעבר

 בדרום 1948ב־ שלחמו המצריים לחיילים
 חיילי את שגם לו, השיב בגין הארץ.
אנדר בהקמת פסול ואין לכבד יש האוייב

 אורי שיבח מעמד באותו לזיכרם. טות
 ״כל באומרו: בגין עמדת את אבנרי

 יצחק הכנסת, יו״ר הכבוד!״ כל הכבוד!
 זו מהערה כנראה, מרוצה, היה לא שמיר,
 לראש- תעזור ״אל אבנרי: לעבר וצעק

 לא היו״ר אמרנו: אשר הוא הממשלה!״
 החרה-החזיק אשר אבנרי, לאורי מפרגן

 היו״ר נמנה לא כידוע בגין. מנחם אחר
 ודי ח׳וזה־השלום, עבור המצביעים עם

ברמיזא. לחכימא
גבעתיים כר־כיל, כן־ציון

 עיתונכם באמצעות להודות רוצה אני
 בבית- ב׳, הכירורגית המחלקה לצוות

 הד״ר המחלקה, ולראש קפלן, החולים
לי. שהעניקו המסור הטיפול על פפרמן,

תל־אביב יראי־פן, אילכה

מרוטות בוצות־שלום
 לפרוטות, השלום את לנו פרטו קודם

יב לסעיפים נישגב מאידיאל אותו הפכו
 נוצותיו את מרטו מישפטי, חוזה של שים

 עלינו, מתפלאים עכשיו דמו. את והקיזו
 לנו שקילקלו טוב בו. שמחים אנו ׳שאין

השלום. את ולא השימחה את רק
בת־יס כדורי, מאיר

ל ׳תשכח ישראל עם של ההיסטוריה
 באופוזיציה שנותיו שלושים את בגין מנחם

 ימי את רק לו תזכור היא העקרה.
 בחתימה תעוזתו ואת בבריטים מילחמתו
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