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הישר מדיניות־החוץ נגד פעולה
 האחרונה׳/ ״הידידה עם אלית

 להסיק שר־החוץ שחייב המסקנה
 אישי באופן הוא לא אישית. אינה
 אין שלממשלה נראה פשוט אשם.
 לה אין ולכן במדיניות־חוץ, עניין
 מיש- בוטלו כבר בשר־חוץ. צורך
 ואפשר בעבר, ממשלתיים רדים
מישרד־החוץ. את גם לבטל

תל־אביב ברש, צ.ר. ד״ר
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 הרוסים עס מיזכר״הבנה
: הקורא מציע דווקא,

ף ־סו ף סו
 בעיקבות המצויירת דעתו את מציע הקריקטוריסט

:״אריץ״ האונייה שריפת

משופ מילחמת־העצמאות מאז
ממ נשק בכלי מדינות־ערב עות

 זה הרם־נשק מערביים. קורות
 האחרונות. בשנים וגובר הולד

 צרפת, בריטניה, ארצות־הברית,
 את מחמשות — ועוד גרמניה
 לקצב ומעבר מעל ערב מדינות

 בהתאם בו לעמוד יכולה שישראל
הכלכליים. למשאביה

 אינטרס לרוסים דווקא יהיה אולי
 המסופק המערבי הנשק את לאזן

ל רוסי בנשק — ערב למדינות
המדי ההשלכות כל עם ישראל,

 כזאת לפעילות שיש והצבאיות ניות
ן התיכון במזרח

בנושא הרוסים עם מיזכר־ההבנה

התי במיזרח הנשק ארסנל איזון
הר אלמנט לשמש יכול כון,

 מדינות כלפי ביותר רציני תעה
 מערבי. בנשק המתחמשות ערב

 בנשק המתחמשות לאלה גם ואולי
יחד. גם ומהמערב מהממרח

כ במילחמת־העצמאות זה היה
 רבות סייע י כ צ׳ ה הנשק אשר

 אולי בהתהוותה. ישראל למדינת
 מהממרח נשק כן גם יוכל היום

תוק מפני ובהרתעה באיזון לסייע

 ישמש אז — לא ואם ערבית. פנות
האוייב. להכרעה

ליבנה, עמי
מאוחד עין־חרוד

תאונות מדיטציה
 פיתרון מציע הקורא

 התאונות לבעיית משלו
תאו יש — חוק (״אין
 הזה״ ״העולם נות״,
2308.(

 ״...ולאיש אמר: בכתבה מישפט
 לצימצום ממש של פיתרון אין

 נכון. אינו זד, בדרכים...״ ההרג
 למדיטציה הביעלאומית לאגודה

 טכניקודהמדי- להוראת (האחראית
 פיתרון יש הטרנסצנדנטלית) טציה

ממש. של
ש מדעיים, מחקרים מאות כמה

 השפעות את יסודית בצורה בדקו
 הטרנסצנדנטלית המדיטציה תוכנית
 משתמעת שאינה בצורה - מראים
 חלים מתרגליה שאצל פנים לשתי

ב מלא תיקון ואפילו שיפורים
 עם לתאונות, הגורמים ליקויים

הסדיר. התירגול
 למוסדות פונים אנו פעם מדי

 עד אולם, השפעה, בעלי ולאנשים
 הנושא קיבל לא לדאבוננו, כה,
 למרות לו, הראויה תשומת־הלב את

 הבריאות, מישרד כמו שגופים,
ש בדיקה, אחרי מצאו, למשל,

יעילה. אכן הטכניקה
 ניזקי על הטכניון מימצאי לפי

 אנו ׳,80ה־ בשנות תאונות־הדרכים
 38,000 הרוגים, 6,250ל־ צפויים
 פצועים 208,000 קשה, פצועים
למעלה של רכוש וניזקי בינוני

שקלים. מיליארד 62מ־
 למדיטציה הבינלאומית האגודה

 מיספרים להוריד יכולה בישראל
אפם. עד אלה

גליקר, דניאל ד״ר
תל־אביב
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 של ממאמרו ציטוטים שני
מעור אבנרי, אורי העורן,

 הקורא בלב הירהור רים
).2307 הזה העולם (הנדון,

 ד,פ־ כמה ״היו :הראשון הציטוט
 איש בלפויר, הצהרת לזכר גנוות
 של בשוק קל באופן נדקר אחד

חברון.״
 הביטחון ״כוחות :שני ציטוט
 באש פתחו פגזי־גז, ירו התפרצו,

 במיקרה רק בבגי־אדם. וגם באוויר
 ולא אחד נער רק זה בשבוע נפגע
 בבני-אדם יורים כאשר איש. נהרג

מיקרית.״ בהכרח היא התוצאה
 נהרג ולא יורים כשישראלים

מיקרי. רק זה — איש
 והוא בגבו יהודי כשדוקרים אבל

 אולי מיקרי? לא זה — מת לא
 באופן לדגדג התכוון רק הדוקר

להרוג? חלילה, רצה, ולא קל,
? משוא־פנים לא זה האם

בית־אל ישי, מיכאל

א שרת ל לן א הגו ח־ מ בר
 כוונה על בגין, מנחם לראש־הממשלה, שנשלח מיכתב נוסח
שירות״מילואים. מרת״הגולן בשיטחי לשרת שלא
 החוק להחלת בכנסת הדיון של בעיצומו נכתב זה מיכתב

 לידי יביא הדיון, בתום זה, חוק אישור רמת־הגולן. על הישראלי
 ובייחוד האחרונות, בשנים המסתמנת המגמה את מוחשי ביטוי
 שיחרור של מתנועה הציונית התנועה להפיכת אדוני, הנהגתך, תחת

וגזל. שיעבוד של מעשים על-ידי המאופיינת לתנועה לאומי
 הליך לכל המנוגד החפוז, החקיקה דרך לא האמת, על אודה

 כנתינתו שהחוק העובדה, לא ואף מנוחתי, את הטורד הוא מקובל,
 ההסכמים ואת כבושים בשטחים העוסקת ז׳נבה אמנת את נוגד

עליהם. חתומה שישראל הבינלאומיים
 ראש- כבוד שיזמת, זו בחקיקה כי העובדה לי חורה מכל יותר
 הטבעת מיסודו. בלתי־מוסרי למעשה שותף אותי הפכת הממשלה,

 בגולן ההתיישבות באמצעות הסיפוח תהליך על החוקית הגושפנקה
 לגיטימית סורית בבעלות ׳67 מילחמת עד פיקפקנו שלא אדמות, על

 אקט היא הסורית״!), ״הרמה בפינו: אז נקראה (הרמה עליהם
 כמשמעו, פשוטו גזל, של למעשה הזאת ההתיישבות את ההופך
למעשה. שקט״ ל״שותף ואותי

 מאוד), .(והקולניים המתחסדים הטיעונים את היטב מכיר אני
 קרקע״ ״גאולת של במעשים מלאה אורכה לכל הציונית שההיסטוריה

 ושל שלך למעשה בעבר שנעשה מה בין הגדול ההבדל בחוזק־יד.
 במהלך וגרימת־עוול בכוח ששימוש בכך, הוא היום ישראל כנסת

 החלת ואילו יותר, גדול עוול למנוע כדי לרוב נעשו תולדותינו
 ששום מבלי עוול, הנצחת לצורך נעשית הגולן על הישראלי החוק
אליו. נילווה יהיה ממשי נימוק

 חד־צדדי, בהיותו בלתי־מוסרי הוא הסיפוח של הליגליסטי האקט
 כקריאה שכמוהו סוריה, עם שלום אפשרות על מדעת ויתור בהיותו
 שהוא משום בלתי-מוסרי, הוא ולשפיכות-דמים. למילחמה גלוייה
 אדוני, היטב לך כידוע הגולן, רמת בשטח שהרי גס, בגזל כרוך

מוס סורים כפריים אלפי עשרות ששת־הימים למילחמת עד גרו
 אלה כפריים ברמה). החרבים הכפרים עשרות לכך (ועדים למים
 באוטובוסים הועבר רובם אבל הקרבות, בעת בחלקם אמנם, ברחו,

 מעשה איפוא, הוא, הגולן רמת סיפוח לקווים. מעבר אל ישראליים
 שנעשה ומשום החוקיים, הקרקע בעלי הסכמת ללא שנעשה משום גזל

 כחלק אפילו אי-פעם, זו קרקע של השבתה למנוע כדי למעשה
בעליה. לידי מלא, מהסכם־שלום

 אזרחי־ רוב הציבור. מרבית נוטה לאן ספקות לי אין הרב, לצערי
 של תולדה הוא זה מצב לגופו. רצוי צעד זו בפעולה רואה המדינה

 השתקת של ומחצה, שנים 14 זה בעניין אמיתי מוויכוח הימנעות
 עתה, ׳בכנסת גם (אגב, שלו המוסריים האספקטים את המציג קול כל

 של תולדה הוא זה מצב בלבד). ה״עיתוי״ כנגד הטענות עיקר
 שנתת תהליך דמותנו, את ומכער בכולנו המכרסם השחתה תהליך

המליאה. לפני זה של הצגתו עם עתה, — המדינה בחוק גם ביטוי לו
 אלא אדוני, הברירה, בידי נותרת לא אלה אומללות בנסיבות

 אמנם, זה. מחוק המשתמע את בפועל לקיים סרובי על להודיעך
 על הממונים השיילטונות עם התנגשות לידי להגיע מעוניין איני

 אחרים ושינקטו שאנקוט, המעשה אם מאוד לך מודה והייתי החוק,
צה״ל. שילטונות עם כזאת ממשית בהתנגשות כרוך יהיה לא כמותי,

 הריני צפונית. ביחידה במילואים המשרת בצה״ל, דב־טוראי אני
מת אני הגולן. ברמת לשרת ואילך מעתה סירוב על בזה מודיעך

 לעשות אותי לחייב שלא בבקשה צה״ל לשילטונות לפנות כונו
 חובת- למלא עלי לכפות ולא ולמצפוני,. להשקפתי בניגוד מעשה
 שותפות היא כזה לצו־קריאה היענות דידי, לגבי זה. בשטח שירות
 באמצעות שיזמת למילחמה, באחריות ושותפות בלתי־מוסרי באקט
 לגבי הירוק, הקו ביטול עצמי. על ליטול מסרב שאבי אחריות החוק,
ללכת. יכול ואיני רוצה איני לו שמעבר אדום קו מציין דידי,

פתח־תיקווה מרדכי, מילר

את להשיג ניתן
ו ו 0הו ה 3 ז ה

 בערב שלישי ביום
 המרכזי בקיוסק

אלנבי דואר ליד

פלסטיים לוחות
 גליונות, מהמלאי, שוטף,
 צבעים עוביים, במידות פילמים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 או עם וזהב) כסף (כולל רכים
 לזכוכית תחליף וגם דבק. בלי

רובקס. פלטות וכן
טרידינג רבי

.822926 ,827315 טל.

ועצוב בודד 23/180
בצעירה

נאה
 ורצינית ליבראלית
 הדוקה לחברות

 משותפים. ומגורים
תל־אגיב ,37258 ת.ד.
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