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 הדי־יריות נשמעו ממרחקים לם,
ירושלים אמיר, ז׳אק ה״בוהפגזות.

בגופנו האוכל־ סרטן
 טוען האחרונה, בתקופה
מספ מתפרסמים הקורא,

 הסכומים על מדאיגים רים
בהתנחלויות. המשקעים

 הירוק לקו מעבר ההתיישבות
 באה היא בגופנו. האוכל סרטן היא

 והנגב. הגליל פיתוח על־חשבון
ב מושקעים שקלים מיליוני סאות

שקלים מיליוני מאות התנחלויות.

פלדמן קורא
ההתנחלויות את להוריד

משלם הישראלי, האזרח שאתה,
מכיסך.
 עלינו זה. למצב להסכים אסור

 וחובתנו ובנגב, בגליל להשקיע
והיי ההתנחלויות כל את להוריד
הסוח הירוק לקו שמעבר שובים

 המתנחלים שם כספנו, את טים
 מכשול ומהווים חשבוננו על חיים

לשלום.
אשקלון פלדמן, אילן

הנורא הכישלון
 חשבון את עושה הקורא

הלבנון• מילחמת
 כבר היום — הלבנון מילחמת

כיש נכשלה — זאת לומר אפשר
מב נכשלה היא וכפול. נורא לון

ל כשהוציאה אובייקטיבית, חינה
 פגעה היא בעולם• רע שם ישראל

 בארץ חיינו של המוסרית בריקמה
 בחיי- נורא לביזבוז וגרמה הזאת,

כלכליים. ובמשאבים אדם
 גם פחות לא נכשלה היא אך

 שכן ומבצעיה, מתכנניה מבחינת
 אש״ף יעדיהם. את השיגה לא היא
 ואפילו מדינית, מבחינה חוסל לא
 לא הסורים צבאית. מבחינה לא

 לא גם וכמוהם מלבנון, סולקו
 ממשלה תקום לא בלבנון אש״ף.

 הבעיה ישראל. עם שלום שהנרות
 סדר־היום על עלתה הפלסטינית

 ינתן לא ולחבריו ולבגין המדיני,
 המערבית הגדה את כרצונם לספח

רצועת־עזה• ואת
 דד• לשבועון הכבוד כל :ולסיום

 כלי־התיקשורת היה אשר מסויים,
 ל- להתנגד שידע במדינה היחיד

 הדרך, כל לאורך הזאת מילחמה
 הראשון הרגע מן משמע: תרתי
ו גימגומים ללא פרצה. היא שבו

תירוצים.
חולון א;יכ, שי

חולנית ציונות
ו המדע המוות, חשבון
הגדה.

 עלה טרם מעטות. שנים לפני רק
במדינת- ההרסני לשילטונו הליכוד
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