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מת כאשר לא אבל צריך מילחמה
 נשאיר ״אם או: קרבות״! נהלים

 יהיה אחרים בידי ההסברה את
ל הסברתי לכן גרוע, יותר עוד

שצריך." מה את חיילים
אמו בין פער קיים ומתמיד מאז

 לעמוד יכולתו ובין אדם של נתו
ה את ולשלם במעשים, מאחריה

 אבל העזה. יותר דורש זה מחיר.
 הגאה היחידי הוא היפה הישראלי

 בכך המתגאה היחידי הוא בכך.
 עד רק מגעת המוסרית שבגרותו

 מוסר אין כאילו פקודות, לביצוע
 פקודות, ביצוע מאשר גבוה יותר

 לנאצים (גם נפשעות הן כאשר גם
ה החלום בשל זאת כל היה) לא

 בסדר״ ״להיות של העליון ישראלי
 עם החברתי־פוליטי, המימסד עם —

המח המימסד עם הגדול, הרוב
שבתי.

 אלה את הימין אנשי קלטו בצדק
ו נפשותיהם למראה רק הדואגים

 חופש עם אחד בקנה עולה מגונה,
 את לדעת ציבור זכות ועם הדיבור
 חובתו, גם ואולי זכותו, מנהיגו.

 בלתי־ באופן להביא מעלליו, משום
 הטמונה האנרגיה לשיחרור אמצעי

 שנה כבר שזה זה, מתוסכל בעם
פור בלא נותר תמימה כל־כך לא
קן.

 יקר שאיש על אני תמה אולם
 כראש־ממשל־ אמיץ חירות ולוחם

המע את לדחות מוכן הנפלא, תנו
יש ארץ עתיד על הגורלית רכה
 — הבאה ההופעות לעונת עד ראל

 לאיש יאה לא הן :הגשמים אחרי
 של הצרים שיקוליו שינחוהו ההדר
 לוותר מוכן שאינו מתפנק, שחקן

הקהל. תשואות על
 ראש- צריך מדוע מבין איני ■גם

ב העם את להקהיל הממשלה
 כפי — בכיסו העם כאשר כיכרות

ו השכם ומתרברב מצהיר שהוא
 האמת. את להחטיא בלא הערב,
 מר :בכיכר — שהעיקר לכן נראה
 לבחירות זקוק אינו הנאצל בגין

בגין מר כרצונו, לעשות מנת על

בגין ממשלה ראש־
קולט־חוס

ו ולתוצאותיהם, למעשיהם לא
״יפי־נפש״. כינוס לכן

 ליי- הפרופסור ואת גבע אלי את
 .יפי־נפש יכנה לא איש בוביץ

 שישנאום. או איתם שיסכימו או
 יפי מאחרי באומץ עומדים הם כי

■ול למעשים גם ודואגים נפשם,
תוצאותיהם.

 יפי• את לשחק יפסיקו הם מתי
 ש־ יבינו מתי ״די!״ ויגידו הנפש
 בעיניהם, הנפשעות לפקודות ציות

 המיל־ חיוב מאשר יותר נפשע
 את שיקבלו אחדי רק האם ז חמה

 הלי־ מראשי מלמעלה, האישור
 פי על מתי-ייפעלו כוד־המערך?

יש ולא למוסרם, עצמם אחריות
הפ נותני על האחריות את ליכו

1 קודות
יפו פלגמן, דינה

 כדי לכיכרות זקוק אינו הנאצל
ל זקוק אינו גם בבחירות, לזכות

 ארץ־ישראל. אהבת לשם כיכרות
 אהבת לשם לכיכרות זקוק בגין מר

 לידי לבוא יכול בגין מר כי עצמו,־
בחוצות. רק סיפוק

 אחוות ראה שלא מי כי י ומדוע
 בשידול חזה לא הכיכר, וקידת
מעולם. לטומאה ותם קטין

ירושלים קובץ, גד

א1ק מה ה ר ? בטלוויזי
יורש. הקורא

 אגרת־הט־ את המשלם כצרכן
 לדעת רוצה הייתי (בזמן), לוויזיה

שאדרוש: מוגזם אם

ת חר בחירו ל א בו ט ה
 בזמן, ישודרו שהתוכניות •
ש וכפי בעיתונות שמפורסם כפי

המדינות. ביתר נהוג

 כל רואה אינו כניו מר
 נוכחותם על לוותר סיבה

ב ישראל בית הבווני של
כיכרות.

ש בכך פסול אין שהרי בצדק.
דרא ואיש מצויין נואם הוא בגין
 של כוחו כי והעובדה מעולה, מה

 — גרידא עגבניות במשיכת פרם
זכו את מבגין לשלול כדי בה אין
 כקולט כישוריו את להפגין תו

ל בגין של זכותו ואנרגיה. חום
מעשה בם ולבצע רבבות הקהיל

ב תקלות פחות שתהיינה <•
ב שאתם, יתכן האם שידורים.

 את לשקף רוצים תחילה, כוונה
ה בבירוקרטיה השוררת האווירה

? ישראלית
ש מעוניינים שאתם גם יתכן
 שם כי ירדן, לתחנת יעבור הצופה

מות פחות הישראלית הממשלה
בשידורים. קפת

הטל צרכני את תשרתו אנא,
 הנושא. את ותקנו הישראלית, וויזיה

תל־אביב זזלינגר, רלף
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