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האלימות
 איאלזסת שר תטעו תנועת
 מוזו ער וצער זעזוע מביעה

 ו־נבנז לאלפים יזצטומתו
של המילחמה קורבנות

אמיל
גרינצוו״ג

ל ד

המשפחה בצעו ומשתתפת

 לחרוז־ ממשיכים אנו
 גילויי המשך לנוכח

 והאלימות ההדרדרות
 והמסוכנות, החמורות

 בתוכם; לגבולות, מחוץ
 ובחיים הצבא בפעולות

 בהם — האזרחיים,
ם חלק נוטלים ד א ־ י  בנ
ו נ מו וכמור• כ
 ולכל הם משולבים החיים
 - הדדיות השפעות פעולה

 שם מוגברת אלימות
 כאן אלימות מגבירה

 של תקן על לשמור וקשה
כפילות־מושגים.

 אי• תנועת חברי אנו
 לבריות קוראים האלימות

האלי נגד להתאחד כולם
שם בחיינו מות י לי  ו

 את וקיבוצית אישית
 האדם זכויות על השמירה

ל הבסיסיות כ ם ל ד  א
ר ש א א ב ו ם ה ד  א
 הצדק למען ולהאבק

 ויישום אי״אלימות בדרכי
אישי.

 בינלאומית תנועה
 לסרבני־מילחמה

מצפון מטעמי
 ,28058 ת״ד
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סמזיקים הדברת ״ מ

 תיקנים לחדבו־מ סוסחיס
 חרקי לץ, תוללי (ג׳וקים),

ובגדים. ספרים
2272 ת.ד. .18 מודיעין רהו דמת-נן.

 21 רש'נמל 790114-5-6.70
ודלו בריאותך לל שמירת

ושדעסק

מכוזבים
!לד*ן - □,הפושע
ההמל כל כביצוע די לא

כיתבי־ להגיש גם יש צות,
אישוס.

תו ולא דברה אמרה הוועדה
 המטיל בית־מישפט היא אין סיף.

 תוכל שבו מנגנון לה אין עונשים,
 אם אולם המלצותיה. את לכפות

 יהיה מייד. האחראים יתפטרו לא
יותר עוד קשה ישראל של מצבה

 מופרע. ילד של תירוציו כמו או
 של הראשונים דבריו אלה לא,

ההמ פירסום אחרי שרון, אריק
נגדו. לצות
 פרדוכסאלי, באופן דבר. אין

 עם לכל שירות עושה עקשנותו
וב לבד להסתלק תחת ישראל:

 בכנפי בחוזקה אוחז הוא שקט,
 וגורר השרים, יתר של ביגדיהם

החוצה. עימו אותם
 חיפה ידויא, משה

הראשונות התגובות אלה •

בגין אחראי ראש־יממשלה
— קרנות־המיזבוז

שרון אשם שר
הבגד וכנף —

 :הגורא הטבח אחרי מייד משהיה
 תפסיק בעולם דעת־הקהל בעיני

 לגיטימי, שילטון להיות ממשלתה
 הבושה בנדיטים. לחבורת ותהפוך

 כל של פניהם את תכסה והכלימה
 כאשר לרווחה שנשמו הישראלים

ועדת-החקירה. — בלחצם — קמה
 החברים של אופיים את ביודענו
 לא שרון, אריק של בממשלתו

 בקרנות-ה- אוחזים שהם מפתיע
 שמיר יצחק כוחם. בכל מיזבח
 מרצונם, יתפטרו לא בגין ומנחם

 — להוסיף מה אין שרון ועל
 עליו, דעתם את הביעו השופטים

להת יסכים לא אם קבעו: באקר
אותו! לפטר יש מרצונו, פטר

הסיי של מרצון התפטרותם שאלת
 שמיר שרון, בגין, — לרצח ענים

 יותר. רלוונטית אינה — ואיתן
 עברה להתפטר שלהם ההזדמנות

 כעת .1982 ספטמבר בחודש חלפה,
הכל התביעה על החובה מוטלת

 פשעים בעוון לדין להעמידם לית
האנושות. נגד

פתח־תיקווה שטרן, רבקה

להת צריך ששרון קבע מישהו
״ל צריך שהוא רק כתוב ז פטר

יע אם די לכן /,מסקנות הסיק
מי במישרדו. ריאורגניזציה רוך
 רק אותו? לפטר שיש קבע שהו
מסקנות. יסיק לא אם

בדיחה, כמו נשמע אולי זה

 פירסוס למחרת למערכת, שתגיעו
ועדת־החקירה. מסקנות

המוויו־
 יש — גרס חמחיר מלבד

ב מחיר גם למלחמה
שקלים.

 לאחרונה, עלינו נחתה פצצה
ב המילחמה מחיר בשהתפרסם

 כן, שקלים! מיליארד 48 לבנון:
 למען לא שהוצאו מיליארד, 48

 למען אלא ישראל, של קיומה
 שר־ של המנוולות המטרות קידום

מר וחבר שרון אריאל המילחמה
עיו.

 אפשר מה פעם חשב מישהו
 כמה שכזה? עצום בסכום לעשות

 ובע- בשכונות־מצוקה פרוייקטים
בו? לממן אפשר יירות־פיתוח

ה את הסוחטים למנהיגים הבוז
 למען בו ומשתמשים מהעם כסף

מזוהמים. אינטרסים
אשקלון פלדמן, אילן

 המילחמה מחיר על לפירסומים
 של הודעתו את גם להוסיף כדאי
בסוכ להתיישבות המחלקה ראש
הממ כי דרובלם, מתיתיהו נות,
 5-4נ־ מתנחל בכל משקיעה שלה
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