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ת קבלת עו ד  מו
ם לבל תוני עי ה

הלזעדכדז בלזדזירי
 ת.ד •שרנת

א ל ם ל לו ש  ח
•מכבדים
אי כרשיסי ר ש א

ם י ד ג ו 9 מ 8 2<

 מהטבח מזועזעים קוראים
 שבוצע בביירות, ההמוני
: ישראל בחסות

 ומביע מזועזע הראל קיבוץ
 שבוצע הנפשע מהטבח שאט־נפש

 ה־ אנשי על־ידי ביירות, במערב
ישראל. ממשלת ובחסות פלאנגות
 למעשה. האחראים לדין יועמדו

 תפוטר מייד. מלבנון צה״ל יסוג
לאלתר! ישראל ממשלת
נסלח. ולא נזכור

גורפיגקד, דיאור
הראל קיבוץ בשם

הגוו מונחות ערימות־ערימות
 סאברה במחנות החום נפוחות יות

 בגין, לעבר וזועקות ושאתילה
ממשלת :מרעיהם וחבר שרון
!מוות
 שהתיימר מי ללבנון, שפלש מי
 ״סדר בה להשליט חוצפתו ברוב

 מעל הנשק את שפירק מי חדש״,
או הפקיר ביירות, מערב תושבי

 ועמד הקלגסים משרתיו לידי תם
 הישיר האחראי הוא־הוא — מנגד

 יישא אשר והוא המחריד, לפשע
 סוף עד מיצחו על אות״הקין את

ימיו.
מ הזועק השפוך. הדם לנוכח

 מאבדות המילים ביירות, אדמת
 בין הבדל כל אין ממשמעותן.

 בעוד ופשע. צדק בין ואמת, שקר
 באין פלסטינים רוצחים הקלגסים

 יום שבין השחור בלילה מפריע,
בספ 17,־וד 16ה־ ושישי, חמישי
 איתן: רפאל אחד הכריז טמבר,

 מנעה ביירות למערב ״כניסתנו
ב 17 אחרונות, (ידיעות אסון.״

 ״אסון״, קרוי שבפיו מה ספטמבר).
 ;נס בגדר מצפון בעל לכל הוא
 לכל הוא ״הישג״ מגדיר שהוא מה

קללה. — מוסר בעל
חודו! תמרי, גילה

. . הת באה עם רצח כל לפני .
הפק דה־הומאניזאציה. הדם. רת

 הם חיי־אדם וזילות הלשון רות
 לגיא־ וידוע. הכרחי מקדים, שלב

בין מוביל ישיר חוט הריגה.

* בוותיקן ת רפא ע
ישראל נראית כך

 הפולנית בשפה הציוני העתון
קיפ פוגרום באותו •01־111̂^.
ה רבה לווין, הרב גם חייהם חו

 וסופרים לבוב, העיר של ראשי
אוקראי אומנם, פולנים. ומדענים

 מלוא אבל ההרג, את ביצעו נים
 הצבא על כמובן, רובצת, האחריות

נע בחסותו אשר הנאצי, הגרמני
הפוגרום. רך

 ,1960ב־ אחר־כך, רבות שנים
 שהגיע אוברלנדר, תיאודוד נאלץ

 שר של הרמה למישרה בינתיים
 להתפטר בון. בממשלת הפליטים
ב דעת־הקהל בלחץ זה מתפקידו

 היה לי גם אשר ובעולם, גרמניה
ש המחאה במיכתבי — חלק בה

גרמניה. בעיתוני התפרסמו

הדין. חומרת בכל ולהענישם
 ממשלת-ישראל אל פ־נים אנו

 באיזור המעורבים הגורמים כל ואל
 ככל לעשות ושואפי־השלום, זה

 נוראים מעשים למנוע בדי שבידם
 והשינאה האיבה את ולהפסיק אלה

הגור בלבנון, ודתית הבינעדתית
בני־אדם. בין למרחץ־הדמים מת

 לאל שיש מי לכל פונים אנו
 ב- הרוחות להרגעת לסייע ידו

השפע מלוא את להפעיל איזורנו
 להביא כדי הצדדים, כל על תו

ה העמים כל בין ולשלום להבנה
באיזוךנו. שכנים

ך שאדי שימחץ, ב
תד־אביב,

העולנזי הארגון הנהלת ■בשם

אחרונות״: ל״ידיעות מיוחד בראיון איתן רפאל רב־אלרף הרמטב״ל

אסור מנעה למעוב־ב״וות .![ישונו
 שצבא ועד ומנישקם ממחבלים וסרוק נקי השטח שכל לוודא שנגמור עד בעיר ״נישאר

אלא לתוכם נכנס לא צה״ל הפליטים; מחנות את מקיפים •״אבו השטח״ לקבל יובל ■לבנון
הפוגרום כיום כותרת
קללה שהוא נס

חכים כ מ

ו דדרגליות״ ו״חיות ״מחבלים״
בביירות. התופת בין

 לסי קרא מי זוכר עוד מישהו
7ו״היסלר״ ״גבלס״ ״מרצחים״,

רמת־גן שעשוע, יפה

 בעולם מעוררים ישראל תירוצי
 לא וכואב. מר צחוק צחוק, אך

 אזרחים ירגישו שבו היום. יירחק
ה או באירופה החיים ישראליים

 פה שמרגישים כפי בה,׳ מטיילים
כמצור — אפריקה מדרום לבנים

עים.
בו שבו היום בספטמבר,״ 17ב־

פור בביירות, המחריד הרצח צע
 דת־טיד ההולנדי בשבועון סמה

 פרו- כלל בדיד שהוא (״הזמן״),
הי המבטאת קריקטורה ישראלי,

לישראל. היחס את טב
אמסטרדם לרוץ, יוסף

מצורפת. קריקטורה ראה •

 המחץ פלוגת נכנסה 1941 בקיץ
 פיקודו תחת נאכטיגל, הגרמנית

 אוב־ תיאודור הגרמני הקצין של
 מייד (למברג). לבוב לעיר רלנדר,

 אוקראינים החלו כניסתם אחרי
 פוגרום עורכים מיסודם לאומנים
 אבי, נהרג זה בפוגרום ביהודים.

של הראשי העורך השלם. הנריק

 שר אדוני הממשלה, ראש אדוני
 אתם החוץ: שר אדוני הביטחון,
 צה״יל כוחות כניסת על החלטתם

ל אחראים אתם ביירות. למערב
 האזרחית האוכלוסיה של חשיפתה
 ושאתילה סאברה הפליטים במחנות

 משנה זה אין הרצחני. לפוגרום
 ה־ שימשו ״אוקראינים״ בתור אם

 מייגץר של הכוחות או פלאנגות
 עליכם! רובצת האחריות — חדד

!ולהתפטר הדין את לתת עליכם
 מצווה והאנושי היהודי המצפון

ומלב מביירות צה״ל■ של לנסיגה
כולה! נין

השדס־אלטמן, יגיגה
חיפה

יהו של העולמי הארגון הנהלת
 הזרע־ את מביעה אפריקה צפון די

ב שנעשה הנפשע מהטבח זעותה
 מפשע חפים וילדים נשים אנשים,
 במערב ושאתילה סאברה במחנה

ביירות.
 את לשון בכל מגנה ההנהלה

 החמור הברבארי המעשה את גינוי
האשמים את לגלות בזאת ופונה

 :לשני אחד ישראלי חייל •
שהמחב שלנו האשמה לא ״זאת

!״ הקרדינאלים בין מסחתריס לים

 רפאל שרון, אריאל בגין, מנחם
 בסלאנגות ונושאי-כליהם איתן
 היאה במקום שמם את רשמו כבר
 פושעי בחברת — בהיסטוריה להם

כמוהם• מילחמה
 השאלה רק פתוחה עדיין נותרה

 לצי־ אותנו גם ירשמו האם :הבאה
 המוני כולנו, נדאג לא אם דם?
ש מילים את לקיים ישראל, בית

 ממשלת ״להעביר בחג. השמענו
הפוש של דינם הארץ,״ מן זדון
עליני. גם יחול עים

 את זו בהזדמנות לשכוח אסור
 המר, וזבולון בורג יוסף השרים

שהש דברי־ההתחסדות שלמרות
 הם בביירות. התועבה נגד מיעו

 ש־ בכך למעשה, מלאים שותפים
 !את לבצע זו לממשלה איפשרו

 כסות כיפותיהם ישמשו בל זממה.
!לערוותם

 את זו בזדמנות לשכוח אסור
 ויצחק ציפורי דוי׳ דויד השדים

 החלד מחאותיהם שלמרות ברמן,
 —בממשלת רוח־חיים הפיחו שות,

 ההתחסדות דברי יהיו בל המוות.
לערוותם! כיסוי שלהם

גיבעתייס כ״ץ, משה

יבשות. העיניים דום, נאלם הלב
)24 בעמוד (המשך
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