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 למחנה הזה העולם של ותרומתו
 יותר, גדולה להיות יכולה השלום

ה ראשי את מלהשפיל ימנע אם
הלי נגד במאבק ויתרכז מערך

 ומנהיגיו למערך לעג כל כי כוד,
 שהעולם ויוצא הליכוד, את מחזק
 את משרת לרצות, מבלי הזה,

הליכוד.
חיפה חרלף, עמירם

בישראל אסרטהו״ד

בנתי־ נאצית סיטואציה
בות.

 הגזעני הניצן באילת. התחיל זה
 לראשונה ליבלב בישראל המטופח

הדרומית. הנמל בעיר

פלדמן קורא
השואה ניצולי איפה

 משם, צפונה גם נקלט הוא כעת
בנתיבות.

ה מתושבי אחד רצח בעיקבות
 ראש דנינו, שלום יצא עיירה,

בק נתיבות, המקומית המועצה
הער את לנדות עירו לבני ריאה
 סיסמות והשמיע הים, באשר בים

 ״אל כגון: טהורה נאצית ברוח
תק ״אל לבתיכם״, ערבים תכניסו

 היחידה ״השפה ערבים״, אצל נו
 שפת־הכוח.״ היא מבינים שהם

הז אף העיירה של ועד־הפעולה
 ראש כהנא, מאיר ״הרב״ את מין

בסי לעזור כך, הבריונים קבוצת
במקום. העובדים הערבים לוק

ב השואה ניצולי אתם, היכן
 נגד קולכם והשמיעו צאו ז נתיבות

 זד. בדיוק כך בעירכם. הגזענות
שם! גם התחיל

אשקלון פלדמן, אילן

הממעולת ר?
 זיחזי נגד מתקוסס חקורא
 מדיניות עם בולה יסראל

חליכוד.
 מאשימים כמעט, הזדמנות בכל

החופ העולם של כלי-התיקשורת
ל באחריות כולד. ישראל את שי

 האזרח הממשלה. של הפשע מעשי
 יכול הדמוקרטיות במדינות הפשוט
 ישראל כי אלה, מקביעות להבץ
 כמעט הטוב ובמיקרה — כולה
ולפ למחדלים אחראית — כולה
הליכוד. ממשלת של שעים

יום, מדי לקרוא הלב כואב ממש
קול באופן כולה, ישראל על כי

 למחדלים האשמה מוטלת קטיבי,
המישטר. של האיומים

 איני כמוני, רבים ובוודאי אני,
אלה. לכל שותף עצמי את רואה

השרון הוד גטניו, ליון

לאלימות ביוז־ספר
 סל האפעח לסין מאחרי

ת מסתתרים וסרון בגין
יזריע־ קמוץ אגרוף מיד

מחץ.
פיתאום יוצאים חרות ״צדיקי״

)26 בעמוד (המשך

2 2375 הזה העולם*


