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יבוא מעודפי

 ועדי מסעדות, למוסדות,
וקבוצים. עובדים

 וצלחות מגשים קערות,
 מיוחדים במחירים

 מגשים ייצור אפשרות
מיוחדות. בהזמנות
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מכתבים
ב הצהירה ״ישראל שם: כושים
 לגזענות, התנגדותה על פומבי
ה בשם הושמד מבני־עמנו שליש

 ואנו האפרטהייד נגד אנו גזענות,
 לדרום־אפריקה.״ זאת אומרים
 ראש־ממ־ כך לדבר יכול כיצד

הצהר באמת האם ישראל? שלת
דרום־אפריקה? לפני כך נו

בקשרי ממשיכים אנו ובינתיים
 לא לעולם האם זו. מדינה עם נו

הת את נעצור הבה לקח? נלמד
ו הזו הגזענית למדינה קרבותנו

יחסים. עימד, נקיים לא
אשקלון פלדמן, אידן

• • •
משקסי־ס ולא נחש לא

 סגן־ אמר כאילו פורסם
שיפ־ דויד שר־התחבורה,

סגן־ראש־הממשלה, על מן,
 שהוא ארליך, שימחה

 (אנשים, משקפיים״ ״נחש
).2315 הזה" ״העולם

 בערב השמיע הזה הביטוי את
אריה המראייו־העיתונאי ראיונות

 דג־ בתחושת דווקא כישרונו קר
זר אחרי ובהסחפות הציבור, 'שות
 שלו, בהכרח שאינם ונטיות מים
 בשלהי לצרכיו. לנצלם יכולת תוך

 הכמיהה את בגין חש 1977 שנת
 הוא לא הישראלי. בציבור לשלום
 נסחף הוא אך זו, כמיהה שיצר

וניצלה. אחריה,
 הוא הזמן, שחולף ככל ברם,

 המוצהרת מטרתו שמבחינת מבין
 הסכמי במלכודת. כאן נפל הוא
 של סידרה פתחו דייוויד קמם

 שבינתיים גם מה נוספות, תביעות
 סאדאת מות של הבעייה נזדמנה

מפו בגין סיני. משארית והנסיגה
 הוא מכל יותר אך מחסידיו, חד

 ב־ ממישפט־ההיסטוריה. פוחד
 הקולות לו יעזרו לא זה מישפט

 ההמונים. מצהלות או בבחירות
 מובטח גרוטסקית כדמות מקומו

ספק. של צל ללא לו
במל שנפלה כחיה מתנהג בגין
 שמאל ועל ימין על המכה כודת,

 הרציונאליות. שארית איבוד תוך
ביטוי היא הגולן סיפוח פרשת

שיפמן וסגן־־שר אדליד שי
אמר אחר מישהו

 דיברתו. ועל דעתו על אבנרי,
 שאת השתמע לא אפילו מדבריו
 אני לי. מייחס הוא הזה הביטוי

ערב. באותו לראשונה שמעתיו
 קשר כל להכחיש בא אני כן על
 מעולם האלה. הדברים ובין ביני

הזה. כדבר אמרתי לא
שיפמן, דויד
ירושלים סגן־שר־התחבורה,

ת קפנו חוסר תו עוגה ו

בע אשר זו, מטורפת להתנהגות
 מטרות את כלל משרתת איננה צם

 במישור תוקפנות כאן יש הסיפוח.
ה במישור וחוסר־עצה הסימבולי

מעשי.
 שהח״מ השלום, שמחנה דומני

שלו על לשמוח חייב עימו, נמנה
בבחי הוכינו אומנם, זו. מיאליות

 זכינו אך העשירית. לכנסת רות
אחרים. על־ידי נעשית ומלאכתנו

פתח־תקווה שטייג, אלי

 את להסביר מבקש הקורא
 האחרונים מהלכיו פשר
ראש־הממשלה. של

 כי בר־בי-רב, לכל ברור כיום
 קמנד סיפוחיסטית, ראות מנקודת
 גמור. חלם מעשה הוא דייוויד
מט את משרת הוא זאת לעומת

השלום. מחנה רות
 אחת רבות. הן לכך הסיבות

 לאומיים רגשות כשקיימים מהן:
 פעולה כל מדוכאים, מעמדיים או

מהשאי חלק אחר למלא הנוטה
 היסטוריים למיקרים (פרט פות

 שמן הוספת בבחינת היא חריגים)
אוק מהפכת השאיפות. מדורת על

ליב אחרי פרצה ברוסיה טובר
במה הדין הוא ניכרת. ראליזציה

 האוטונומיה, פרשת חומייני. פכת
שאי ליבו רק מסיני הנסיגה וכן

 חשוב צעד היד, קמפ־דייוויד פות.
הפלסטינית. המהפכה בדרך

 לא אם היא המתעוררת השאלה
 ייתכן מלכתחילה. בגין זאת הבין

 — רבות סיבות היו שלמהלכיו
 הדבוטינסק־ הפילוסופיה דוגמת

 לעשות והרצון לדרמה החיבה אית,
ה וראיית פיקחות אך היסטוריה.

מה את אפיינו שלא בוודאי נולד
ו דמגוגי שכושר לזכור יש לכיו.

ב הולכים אינם מדינית פיקחות
ביחד. הכרח

 מאלף בהכרח איננו הדמגוג
עי- לעתים קהל. דעת של מומחה

ב ה71ו־.1ז חו דר מי מ
להט, לשלמה גלוי מכתב

תל־אביב. עיריית ראש
עי בהנהלת החלטתם, בזמנו,

תנועת למנוע תל-אביב, ריית

כגין ממשלה ראש־
במלכודת זזיה כמו
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