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מכחכים
ב״רות פשעי

 לגולל עלולים אנטי״שמים
 בגין- למעשי האחריות את

 מחוץ יהודים על גם שרון
 מברלין יהודים לישראל.

 מביאים ומווינה המערבית
:הנחרצת דעתם את
 ב־ הטבח על לנו נודע בחלחלה

המע בביירות האזרחית אוכלוסין!
ל פלש הישראלי הצבא רבית.

ה לכל בניגוד המערבית ביירות
 שהוצעו ולתוכניות־השלום הסכמים

המי את פירקה ישראל לאחרונה.
 וטענה מנשקן השמאל של ליציות

 התושבים. ביטחון את תבטיח כי
ב כן אם נושאת ישראל ממשלת
 של הנורא לטבח המלאה אחריות
 חסרי־מגן, וגברים נשים ילדים.
הי של המיליציות על־ידי שנערך

בהן. תומכת שהיא מין
 מעוררות מלבנון הזוועה תמונות

ביהו פוגרומים על זיכרונות בנו
לע־ לנו אל כיהודים דווקא דים.

רו זה מחריד לפשע האחריות
 עצמם, הרוצחים על רק לא בצת
 אותו מנעו שלא אותם על גם אלא
זו. מחרידה השתוללות בזמן

 ממשלה, כי סובלת הדעת אין
 היהודי העם את לייצג המתיימרת
היהודית, המסורת על והמסתמכת

נכ כשבן־גוריון :הנוכחית אליציה
 מים־ היססה לא בעסק־הביש׳ של

 בגלל וזאת אותו, להדיח לגתו
 הטלת — יחסי באופן קטן פשע

אח הוא כאילו לבון, על האשמה
 ב־ והרי בקאהיר. לעסק־הביש ראי

כמים. יהודי דם נשפך לא קאהיר
•׳אביב תל יהלום, משה
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 אם — החשובה שהסיבה נראה,

 במפד״ל למהפך — המכרעת לא
או של והלחצים ההתארגנות היא
 ויהודה המר זבולון מתומכי תם

הלו הכוחות עם הנמנים בן־מאיר
 לגבי עמדה לקבוע אפשר חמים.
 נוכחות ללא גם המילחמה מהלכי
להי יכלו החיילים רק אך בשטח,

 הודעות שאין במו־עיניהם ווכח
 הנעשה את משקפות צה״ל דובר

 שונים, מהלכים על נמסר (כאשר
למשל). היה. שלא לירי בתגובה

 ביירות בפאתי הפיסית הנוכחות
 היו שרבים — ההרגשה את חיזקה

 שישראל — בעורף לה שותפים
פל בין לא־לה, במילחמה ׳מעורבת

ה באוכלוסיה הפגיעות שונים. גים
 גרמו הכבד ומחיר־הדמים אזרחית

 פוליטית פעילות כמו לתופעות.
 אברהם מפד״ל. מנהיג של בנו של

 להע־ היה שאי־אפשר דבר בורג,
 של הקרחון קצה את מהווה והוא קודמות במילהמות הדעת על לוח

ואי־נחת. תסיסה
 שנשמעו החדשות לזמירות המכרעת הסיבה היתה זו אמנם אם

 אגודת־ישראל. ישל קולה נאלם מדוע להבין ניתן המפד״ל, מצד
 הלוחמים. הכוחות מצד ישיר ללחץ נתונים אינם האגודה מנהיגי

 בפני חשוב עניין — בעולם ישראל של למעמדה יותר רגישים הם
 אנטי- לדעת־קהל רגישים והם בעולם, מפוזרים ״כוחותיהם״ עצמו.

 שגרמה מפני הממשלה את להחליף דרישות נשמעות כבר יהודית.
 המקוריות ממטרותיה שחרגה מפני לא אך בעולם, ישראל של לבידודה

 כל על המטיל בטבח בלתי־ישיר באורח והסתבכה המילחמה של
 את לעשות היה ניתן אילו אחרות במילים כבד. מוסרי צל ישראלי

 הכל היה — המדינה של הבינלאומי במעמדה פגיעה ללא אלה כל
בסדר.

שוון הכיס, שימעון ומח־ה

בורחות החידודוח
 מפ״ם של הנוער תנועת
(״תש ידיעה על מגיבה
 )1352 הזה״ ״העולם קיף״,

 של קיצן בא כי המבשרת
החילוניות. הנוער תנועות

 הנוער תנועות זו. ידיעה פי על
 השומר־ תנועת כולל — החילוניות

 ירידה בתהליך נמצאות — הצעיר
נסגרים. רבים וקינים
 זו לידיעה כי בזה. מודעים אנו

שחר! כל אין
והעוב לחלוטין, שונה המציאות

עצמן. בעד מדברות דות
 קינים נוספו בהשומר־הצעיר

 האחרונות, השנתיים במהלך רבים
 אחוזים. 20ב־ גדל הקינים ומיספר
 כמעט האחרונות בשנים כמו־כן
 הבוגרים, גרעיני מיספר הוכפל

ולהתיישבות. לנח״ל ההולכים
 בתנועות המצב לנו, הידוע לפי

תפר כך על אך — דומה האחרות
נתוניה. אח תנועה כל סם

האמת? בסילוף עניין היה למי
 ההנהגה השומר־הצעיר.

תל־אביב הראשית,

חינוב׳ נלשחל־,
 בצלב־קרס הבחין הקורא

 לילדי הנמכר צעצוע על
משום־ עורר והדבר ישראל

תשומת-ליבו. את מה

 נגד אלה פשעים על בשתיקה בור
הפלסטינים.

יהודיים, אירגונים אל פונים אנו
 כל ואל בישראל העם ידידי אל

וב ישראל בקיום התומכים אלה
ו התיכון. המזרח עמי בין שלום

להם: קוראים
יש של מיידית נסיגה דירשו

מלבנון! ראל
ביש השלום בכוחות תימכו

ה מדיניות נגד המפגינים ראל
ממשלתם. של התפשטות
הפ את ישראל מממשלת דירשו

ופתי הצבאיות הפעולות כל סקת
 בהשתתפות במשא־ומתן מידית חה

 ב־ הסיכסוך לפיתרון הפלסטינים
התיכון. מיזרח

פרוידנטל, גד ד״ר
 המערבית, בברלין יהודים בשם

בלבנון למלחמה המתנגדים

 אחרת או זו בצורה אחראית תהיה
אנשים. מאות של מחריד לרצח

 כניסתה את הצדיקה הממשלה
 שהיא בנימוק המערבית לבירות
כנר שפיכת־דמים. למנוע מתכוונת

אח מטרות היו זו שלפלישה אה,
 פליטים והשמדת גירוש כגון: רות,

ש מהלכי־השלום, ומניעת נוספים
 הלאומיות בזכויות להכרה יביאו

הפלסטיני. העם של
ב המגנים לכלל מצטרפים אנו
 ומזדהים בביירות הרצח את עולם

ביש הגוברים המחאה קולות עם
 ושרון, בגין ולא אלה. רק כי ראל,

ויהודיים. אנושיים ערכים מייצגים
 בוועד היהודים החברים

וינה. ישראל־פלסטין,

 מישחקי- מצויים אלה בימים
 סופרמרקט בחנויות שונים, הרכבה

נמצא המישחקים בין בתל־אביב.

ר פני דו ה
 מבית- הביאה 12ה־ בת בתי
 המבטא ישיר ו׳), (כיתה סיפרה

ש הימים רוח את מכל יותר
 כבר כך על חיים. אני בהם

 כפני... הדור פני נאמר:
 אווירון אלינו רד

 שרון בשביל נילחם
ארון בתוך ונחזור

 שרון בשביל נילחם
ארון. בתוך ונחזור

תל־אביב דוי, ורדה

̂ך.  23.9.82 וי
 הנכבד. אבנרי למר
כדל שתוכנו מכתב פרסם אנא

הלן
 הטבח נגד יהודית טהאה

בטירות
 כאשר לשתוק. יכולים איננו

ב נטבחו פלסטינים פליטים מאות
 שאט־ את להביע ברצוננו אכזריות•

ב הידוע זה, מחריד מפשע נפשנו
פוגרום. בשם היהודי העם תולדות

־'ביש עסק
 שער את משבח הקורא

הזה״ (״העולם השבועון
 שבין בהבדל ונזכר ),2353

ומפא״י. ממשלת״הזדון
 ההי־ שבועונכם. של אוהד אינני

 השער תמונת אבל הנכון. הוא פך
 קווים בשני מוחקים אתם שבה

 של ממשלת־הזדון את אלכסונים
 ללבי. נגעה והאכזר, הצבוע בגין,

הקו־ ובין מפא״י בין מה דאו

 באריזת־המישחק (טנק), 1 נמר
נאצי. צלב־קרס בסמל להבחין ניתן

 היצרנים, של שהרגשות נראה
הוקה ומוכרים מספקים משווקים,

? לכך אחראי אין האם קימעא. תה
תל־אביב יהב, דן
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