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מטע בהם להשקיע שחשוב רבים,

ומצפוניים. אנושיים מים
 ה־ על חרם בהטלת תומכים אנו

 הנוכחיים, האולימפיים מישחקים
 ל־ הסובייטית הפלישה על במחאה

 האדם. בזכויות והפגיעה אפגניסתאן
 במים־ אותם לערוך מציעים אנו

אחר. במקום יותר, צנועה גרת
לוי, ואשר עמר דרור

יואב שדה קיבוץ

לושה ת דו ■ד
 המרטיב״ ״הילד על ועוד
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 רוצה הייתי קבועה כקוראה-

קו סטלה של לכתבתה להתייחס
 בניו־ ומתגוררת 23 בת אני רן.

ביל לימודים. עקב שנה, מזה יורק
 לי גרם וזה הרבה... עברתי דותי

ולמ .15 גיל עד במיטה להרטים
 לא פסיכולוגית, לי שהיתה רות

 מילה וחצי מילה לה לומר העזתי
ההרטבה. בנושא

 יום שיבוא ספק, לי היה לא
ש למרות זו, חולה מרעה ואגמל
 היחידה המסקנה לי. הפריע הדבר
 בגין הילד את להאשים שאיו היא,

 הרך. בגיל שמקורן אלה, הפרעות
להת הוא לעשותו הנכון להיפך.

 ההרטבה, מעובדת לגמרי עלם
הזמן. עם תיפתר שהבעייה בתיקווה

ניו-יורק אכיג, מור

ג1ומג גוג
 בע- שני שבין היריבות על

 ופייסי שרון אריק לי-גוף,
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תמו לפרסם מצידכם, הוגן לא
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בכבודו היריב כשממול, יריבו,

 תשובה זוהי ביהודים. כיום שבים
לת אחורנית, הגלגל את המחזירה

 ביפו, בתיהם על הערבים ביעות
 מדינת של שטחה ובכל ■ברמלה
.ישראל . .
 קריית־ארבע אנשי רוצים עתה
 שליד כאילו חברון, בתוך לשבת
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״בי לצרכי נוספים, בתים לת

 די אינו אחד יהודי בית טחון״;
ביהו לאכלס לכן, צורך, ויש מוגן
 וכך סביבו. הבתים את גם דים

 וסביב לנוע ההפקעות גלגל ימשיך
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ר... צבאי עי ז
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 גוש־ אנשי של הרצון את מכל
ב לפגוע וקריית־ארבע אמונים

ה סיכויי את לקעקע אוטונומיה,
היש- הסיכסוך את להעלות שלום,

גרופר ח״כשרון שר
פנים אל פנים

 חסר שרון, שר-החקלאות ובעצמו,
מחיי ילדותיים פנים עם מגן, נשק
כים.

 רעננה אכני, דרורה
זי כלי על היריבים, שני •
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ר הצ־מות, רו פ  הג
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 קריית- מתנחלי כוונת על

ב אחיזתם להרחיב ארבע
חברון. תוככי

 אינו בחברון יהודים יישוב
 לד. ואוי הולמת״, ציונית ״תשובה
 תשובותיה. הן אלה אם לציונות

 אינו אף בחברון יהודים יישוב
 תשובה אלא רציונאלית, תשובה

 של תשובה מיליטאנטית, דתית
האו תשובה והתחסדות. צביעות

 זהו שלי. ושלי שלי שלך : מרת
 שהיו בתים אחרי בנרות חיפוש

מ והתעלמות ביהודים, מיושבים
המין- ערביים בתים אלפי עשרות

התנג של פסים על ראלי־ערבי
יהודית־איסלאמית. שות

 כולו בעולם מוסלמים מיליוני
ה את שיצית ל״גפרור״ ממתינים
ה הם ההתנחלויות אנשי תבערה.

 ואוי המציתים. להיות מועמדים
 נגלוש אם בעתיד, הצפוי מן לנו

המוס העולם עם מקיפה למילחמה
כולו. למי

תל־אביב מטדון, מאיר

ה אמריקה, ק רי מ א
 בארץ־חאפ־ הישראלים על

 ב- שרויות־הבלתי-מוגבלות,
 הקורא של דבריו עיקבות

״פו במדור מסים אלכם
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וחו התיאור עם מסכימה אני
ההגי מישרד הפרשנות. על לקת

 סתם אנטי־שמי איננו האמריקאי רה
 עם משתף־פעולה אינו ואף כך,

 ני' פשוט לו יש ממשלת־ישראל.
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