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איתן רממכ״ל
קטן מנצח

כנץ ממשרה ראש־
קטן מנצח

ש ם א רזי א ב
 המיל- על בוהבים קוראים

:בלבנון חמה
מדי בתולדות היתה לא מעולם

 יותר. צפוייה מילחמה ישראל נת
 מיותרת מילחמה היתד! לא מעולם
 מילחמה היתה לא מעולם יותר.
לריק. נשפך כל־כך רב דם שבה

 ופחות פצצות פחות שיהיו מכר
עלי מוטלת חובה ולכן פיגועים,

 האנטי־פט- הרגשות את לרסן כם
שלכם. ריוטיים

הרצליה מתן■יה, משה

בגוויעה הודאה
אח פרס סימעון דברי על
 המילחמה שהתחילה רי

בלבנון.
ה מיפלגת יו״ר דברי היו אלו
 :המילחמה שהתחילה אחרי עבודה
 או־ לרגשות מקום אין זה ״במצב

 לנו שהיה מה כל את פוזיציוניים.
 אמרנו.״ כבר להגיד,

 כי פרס, שימעון מאמין האמנם
כ־ ומהותי, קריטי כה בנושא גם

שרון שר־כיטחון
גדול מנצח

וה הליכוד סוף־סוף יבינו מתי
 פשוט — שאי־אפשר יחד גם מערך

 הבעיה את לפתור — אי־אפשר
מטו תותחים, על־ידי הפלסטינית

 שאי־אם־ כפי בדיוק וטנקים, סים
היהו הבעיה את לפתור היה שר
י תאי־גאזים על־ידי (להבדיל) דית

תל-אביב גרדיץ, ארנון

מכחבים

לב מילחמת של הגדול המנצח
 שרון. אריאל שר־הביטחון הוא נון

 בגין, מנחם הם הקטנים המנצחים
ב להצטלם סוף־סוף היה שיכול
 בשדה־ שלנו״ ״החיילצ׳יקים חברת
 שסוף־סוף רפול, והרמטכ״ל הקרב,

 בשעת צה״ל מפקד להיות לו יצא
 דבר של שבסופו מי אבל מילחמה.

 בתוך הפוליטיים הפירות את יקצור
 שרון, אריאל הוא ישראל תחומי

רצי מתחרים לו אין כבר שכרגע
ראש־הממשלה. לכהונת ניים
 כדי זו בסיבה רק אפילו די

 היא בלבנון שהמילחמה לחשוב
אסון.

חיפה הרטוב, גילה

תכ שתאמרו, מה אתם תאמרו
 ש־ מה תנבחו שתכתבו, מה תבו

המחב נגד המילחמה אבל תנבחו,
לאו מיצווה היא הרוצחים לים

 על לקום ישראל עם וצריך מית,
 להורגך ״הקם בחינת מרצחיו,

תיהנו אתם גם להורגו״. השכם

פרס יו׳׳ר
להגיד שהיה מה כל

 אין הפסקת־האש, הסכם הפרת
 אופוזיציוג- ריעות להבעת מקום
 האלה, הימים בעצם האם יותז

 פחד בעם זורעים הליכוד כשראשי
 עם השלום התפתחות מפני ואימה

ז כאלה לדיעות מקום אין מצריים,
 מאמין פרם ששימעון נראה אכן,

 להיות העבודה למיפלגת שאל־לה
הליכוד. לממשלת אופוזיציה עתה

 שימעון אותו זהו האמנם אולם,
 כלל ״אין כי בגאווה המכריז פרם,

 מיפלגת הצטרפות על לדבר מה
ממש והקמת לקואליציה, העבודה

אחדות?״ לת
 מים־ היום נמצאת כן, אם היכן,

 לכך התשובה את העבודה? לגת
 ״את :דבריו בסוף עצמו, פרס נותן

 כבר להגיד לנו שהיה מה כל
 העבודה מיפלגת כלומר, אמרנו.״

ו ומעתה עצמה, את מיצתה כבר
חדשה. בשורה אף לה אין הלאה׳
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