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 חרקי עץ, תולעי (ג׳וקים),
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מכ
שדון אח דעזנור

1 יירא לא מי שואג, אריק
 של מדיניותו לכל מתנגד אני

 בגין, מנחם הנוכחי, ראשיך•,ממשלה
 יום מדי מתפלל אני ואף־על־פי־כן

 כ־ ולא ימיו, ולאריכות לשלומו
דוו כראש־ממשלה אלא פנסיונר

קא.
 עוד שכל מפני למה? וזאת

 לי מובטח בתפקיד, בגין מר מכהן
 ראש־ממש־ יהיה לא שרון שאריק

 שר־הביט־ שמסוגל למה רמז לה.
ה בשבועות קיבלנו לעשות חון

שדון שר
?יצילנו מי

 משו־ האלה, הדברים את אחרונים.
 כאשר לעשות הצליח לחי־הרסן,

 יש ועדיין בלבד, שר־ביטחון הוא
 מה אך אותו. לבלום שמסוגל מי

 היינו כבר בגין? אלמלא קורה היה
 עקו־ במילחמה הסתם מן שקועים
 !ההתקפה בלבנון, ומיותרת בת־דם

 העיתונות וחופש האופוזיציה נגד
יותר. הרבה ונוראה חריפה היתד,
 בגין על לסמוך אפשר האמנם אך

ה מיפלגת כי דומני זמן? לאורך
 תשקול אם לעשות תיטיב מערך

 מטעם ולו לממשלה כניסתה את
 תיק־הביטחון יוצא שאם בלבד, זה

 ויועבר שרון אריאל של מידיו
מ אסון למנוע סיכוי יהיה אליה,

ישראל.
אביב תל ר,ורן, ברוך

• § •
? המשוגע ,מ

 אלן גהארי חושדים מדוע
ב מעורער שהוא גודמן
הקורא. שואל נפשו,

 שעשו כפי בערבים ירה גודמן
 אותם האחרונים. בשבועות רבים

 אין בכך וגם חסרי־מגן, היו ערבים
ה במעשה השתמש גודמן חידוש.

ב וזה צה״ל, של בנשק שלו הרג
 מדים לבש הוא חדש. אינו וודאי

 — הנפשעים מעשיו את כשעשה
? בזה חדש ומה

 את עושה הוא כי הכריז גודמן
ו טהור, פטריוטיזם מתוך מעשיו

ב השתמש הוא חידוש. כאן אין
שי עושים שבהם הביטויים אוצר
 גוש- נערי הראשיים, הרבנים מוש

 גודמן אם צה״ל. ורמטכ״ל אמונים
 של מצבם מה — בנפשו מעורער

האחרים? כל
חיפה קמר, שאול

!ודר. ב ג גס
ב־ קורא הפרטיזדלשעבר

 לשר״החינוך גלוי מיכוזג
 בתוכנית שינויים לערוך

הלימודים.

כים
 זה בישראל היושב פרטיזן, אני

 למעשי ושותף עד בתור שנה. 34
 מופיע אני השואה, בימי הגבורה

 תל- אלפי לפני בשנה שנה מדי
 חיילי לפני ובעיקר מידי־תיכון,

רבה. בהצלחה במחנותיהם צה״ל
 חוזרת פעם בכל כי לציין, עלי

 :הטחה כעין השאלה, ונשנית
 זה לטבח?״ כצאן הלכתם ״מדוע
 זיכרם וחילול כעלבון לי נשמע

 של המיליונים ששת של הקדוש
 בלתי- בתנאים אשר ישראל, עם

ה בצורר ונאבקו נלחמו אנושיים
 האמת הסבר אחרי כמובן, נאצי.

 — השואלים בידי שטעות והוכחה,
 הוא, הנכון !לטבח כצאן הלכנו לא
 אנו וכי הולכנדשולל דומינו, כי

 עמי לכל ביחס גאים להיות יכולים
להת שהעזנו על הכבושה אירופה

 במרד לצאת ואף להתקומם נגד,
ב תשובותי את מקבלים — גלוי

ובגאווה. סיפוק
 רובו רוב מוקדש שנה 33 במשך

 יום גם הנקרא — השואה יום של
 לרצח הגדול, לטבח — הגבורה
פר יהודים היו לא כאילו ההמוני,
 למיניהן, המחתרות לוחמי טיזנים,

באופן הרי הכבושה. אירופה בכל

לדו״כים ודי
א ו י מ ר ב

סכידור יו״ר
המארח

שלו. והשדר סדר כל
 ארח / סבידור פסח בערב
 גדולי היו היכן / חמולה בוודאי

 וגאולה? טובי תופיק / הדור
 וזה / מטעם היו״ר שהרי /

 יותר בוודאי / מחדר סוד איננו
 !לסדר אותם קרא כבר / מפעם

רמת־השרון כנען, שה0

 הלוחמים בין הרוב היינו אנו יחסי
 א־0וד, המדכא למישטר המתנגדים

דיסטי.
 ליערות שברחו היהודים רבים

 לנשק חבריהם על־ידי נתקבלו ולא
 להשיג היו צריכים נשק הגויים.
 כאשר רק אותם, דחו הגויים לבדם.

 והקרבה, תחבולות יוזמה, הוכחנו
 בלתי־אם־ משימה לכל התנדבות

 אים־ אז רק ביותר, ומסוכנת שרית
 נאצי ביער. עימם לחיות לנו שרו
 יותר יהודי לפרטיזן להתקרב פחד

 ואכן אחר. עם בן לפרטיזן מאשר
יל וגם צעירים עמנו, מבני רבים
מסכ בפעולות חייהם הקריבו דים,
בידם. כשנשקם ונפלו נות

 שומע אני כזאת הרצאה כל אחרי
 שכל מאמינים ״אנו :השומעים מפי
 מדוע, היא. אמת שסיפרת מה

 בבתי־הספר מלמדים אין איפוא,
הגבו על והאוניברסיטות התיכון

 והטרגדיה השואה על רק אלא רה,
?״ האיומה
 אדוני אליך, לפנייתי הסיבה זוהי
הפעם אני רוצה ובאמצעותו השר,

)18 בעמוד (המשך
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