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 תמונה במתנה ותקבלו המלאה וכחובתבם שמכם אח גליה
חתימתו. עם ויליאמס רל
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כ״עד־הסישסר״. גוטרמן יעקב של קריקטורה
! מאחריות להתחמק להם להניח לא

מכחכים
!לד־יו - הפזשע־ם

— בוועדת־חקירה די לא
 וערבים יהודים קובעים

מבאר״שבע.
 פשע־ בעוון לדין, להעמיד יש

 את ,ראש־ד,ממשלה את מילחמה,
הרמטכ״ל. ואת שר־הביטחון

מאח להתחמק להם להניח אין
ב הפלסטינים המוני לטבח ריותם
 בביירות. ושאתילא צברה מחנות

אד־ נורי קולר, רב
היימן, עליזה עוקבי,

באר־שבע חתימות. 9 ועוד

• • •

שדו; ,׳,״הישיג
פלס ודם ישראלי נשק

טיני.
 לפלאנ־ נותן ששרון רק ...לא

לקח גם הוא וכסף, ציוד נשק, לות

שרון •טר־ביטחון
— תינוקות רצח גם

 הגנה של אמצעי כל מהפלסטינים
 חסרי הפלסטינים נשארו כך עצמית.

 לעשות שיכלו המרצחים, מול מגן
מפריע. באין מלאכתם
 ל״לרשימת יצרף שרון אם מעניין
 המחבלים״) תשתית (״הרס הישגיו״

 וזקנים נשים תינוקות, של רצח גם
ישראלי. בנשק

אשקלון כץ, רונן

• • •

פדפנו; העם שואת
 כדי רב״לאומי כוח דרוש

הרצח. להפסיק
 עם. וטבח רצח מתבצע בלבנון

תגו את מגיב מנגד עומד העולם
ימ ולא מנעו לא אלה אך בותיו,

הטבח. המש־ נעו
 בעולם התגובות לצה״ל באשר
ש ״רק״ הטוענים יש חלוקות:

מה מונע ולא מנגד עומד צד,״ל
טו אחרים זממם. לבצע מרצחים

ה את ומבצע ביצע שצה״ל ענים
הרג.

 מאוד קשות הן אלה טענות שתי
 שעברנו לנו, ובמיוחד מדינה, לכל
השואה. את

 אזרחים נהרגו המילחמה במהלך
 מיל־ בכל להגנתנו: טענו ואנחנו

 בלתי־נמנע. הוא אזרחים הרג חמה
 בנסיונו הכל עשה שצה״ל עוד מה

 חפים־מפשע, אזרחים הרג למנוע
חיי של חייהם במחיר אף ולעיתים

לנו.
הממ על המילחמה. משנסתיימה

 את לעזוב לצה״ל להורות שלה
 ייפגעו לא כך ומייד. — לבנון

כרוצחים. נואשם ולא חיילנו,
 מלבנון, צה״ל לנסיגת במקביל

 לדעת לפנות ישראל ממשלת על
 אמצעי־ דרך — בעולם הקהל

לשלוח ולשכנעה — התיקשורת

בגין ראש־ממשלה
מגן חסרי ואורחים —

 המשך את שימנע רב־לאומי, כוח
בלבנון. העם שואת ואת הרצח

חולון, קרמסף, *ביקה

• • •

דת ,סוחרי
בכנסת. דתית הונאה

 על בכנסת הדיון יום של בבוקרו
 ניצי בלבי התעוררו בלבנון. הטבח

 ה־ יבטאו סוף־סוף :תיקווה נוצי
המוסר עיקרי את הדתיות מיפלגות

ב הרוב מעמדת ויתנערו היהודי
קואליציה.
טעיתי.

 שאין דעתי. את מחזקת זר טעות
 סוחרי־ אלא יהודיות מיפלגות כאן
 מאמצעי אם ספקותי, גם מכאן דת.

 הם הדתית התחיקה להרחבת אגו״י
 שבא טכסיס, כאן אין והאם כנים,

 של העיקרית הכוונה על לחפות
שו ויותר יותר להשיג — האגודה

דרו האונאה מכספי־הציבור. חד
 למועצת־גדולי־התורה כתירוץ שה

 אחרת השורה. מן החברים ולציבור
 האגודה עברה כיצד להסביר קשה

 לתמיכה בעבר, מופלגת מיוניות
בהווה. בניציות

ה רי פתח־תיקסה קליין, א

 ־ מלבנון ד*אח
דאלתר

היהודי־ בחוג החברים
ה לשלים״, ״גשר ערבי
 בין ולהבנה לקירוב פועל

 הטבח על העמים, שני
בביירות.

 עינינו לנגד שראינו התמונות
 שנה. 40 מלפני תמונות הזכירו

ב יתרחש כזה שדבר יתכן כיצד
יש שחיילים יתכן כיצד ימינו?
 בניהם הם מהם שרבים — ראלים

 פ־ עמדו — ניצולי־השואה של
ז מנגד

ליצי קראנו המילחמה מתחילת
 מלבנון הישראלי הצבא של אתם

 בדרני־שלום, הבעיות ןלפיתרון
ה שני בזכויות הדדית הכרה תוך

עמים.
ה הצבא ליציאת קוראים אנו

 ודורשים לאלתר, מלבנון ישראלי
 במשא־ לפתוח ישראל מממשלת

 מציאת לשם הפלסטינים עם ומתן
העמים. לשני צודק פיתרון

•סאקר ונסים דכיר דורית
לשלום גשר בשים תל־אביב,

3ד*וד״ זכהו יוחזר
ת לשכיח אין הכתם. א

ב הבודק הקצין מסקנות אחרי
 האחראים חייבים גלי־צה״ל, פרשת
להח הפחות, לכל לדאוג, לתהנה

ה העורך כהן. אריאל של זרתו
לשעבר. מוסיקאלי

ב כזכור, מתפקידו, סולק כהן
 ש־ המקארתיסטית, האווירה לחץ

 (״שטינ־ אבשלום הנמושות, הישרו
 ב־ הראובני, ועמנואל קור קור״)

גלי־צה״ל.
זה. כתם לפחות יימחה

רחובות פינטו, כדטה

ס פיר ח סו פסגוו
״להרוג כדי ״לירות !

)24 בעמוד (החשו

□ י ע ד ו א י ל ם ו י ק ת ו ש
בך. שמשחק ולמצביא בגין. לך, מיועד זה מיכתב

 אשר האסונות על מוחה של מפגין. של תקן על הייתי היום עד
 — שביצעתם המעשים רוע את שתבינו קיוויתי אך כולנו. על הבאתם
ותרפו.
 אחריכם אוספים כשאתם לרגע. מרגע ״השתפרתם״ לא! אך

והבימות. הכיכרות מעל בגין, אותך, שהמליך ההמון את
האומה. בשירות לרוצח אותי הפכתם היום

 במץ הגוויות לפני חלפו הטלוויזיה מסך ומעל בביתי, ישבת־
 מרבה שכה בגין. שאתה. האמנתי, ולא הבטתי אימתני. מחול

 של פלוגות־הרצח את תשלח שלך, לצרכים בשואה להשתמש
מחנות־הפליטים. תוך אל הפלאנגות

שטענו: הגרמנים האזרחים מיליוני את לשכוח יכולתי לא
מעשיך. על תשלם אשר עד אחריש ולא יודע, כן אני ידענו!״ ״לא

 — הטבוחים זעקת את ולזעוק לקום ההומאניסטים לכל קורא אני
שותקים! ולא יודעים אנחנו כי העולם כל שיידע

ירושלים פרי, עודד
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