
מכתבים
*) מעמוד (המשך
 מירו־ תחרות את להפעיל המנסה גרמנית

שפיר. אולי כאן עד המכוניות. צי
 ל־ הדתיות המפלגות של איומן אולם "*

ל ׳•תזיק אנטי־גרמנית תעמולה הנצת
 ואינה במקומה אינה — גרמניה שלטונות

 היו טועה איני אם כי ועיקר. כלל מובנת
 יד שנתנו הדחיות המפלגות דווקא אלה

 העם עם יחסים בעד נפש בחירוף ונלחמו
הגרמני.

 אבי כידוע היה בורג יוסף הנכבד השר ״
 הוא ירשת״? וגם ״הרצחת הסיסמה: אבות

גרמ לאותה מוסרי״ ״הכשר נתנו ומפלגתו
ש ודורש היום מאיים הוא עליה — ניה

 (והמזיקות) הארוכות שלוחותיה את תקצץ
בארצנו.

 אשר .ורשתו חז״ל: אמרו דא כגון על
 (תהילים, בה״ יפול בשואה תלכדו טמן
ח). לה,

הונג־קונג מטיאס, דני

 המשטרה ■
והחשיש
בהראלד מולדין ביל של הקאריקטורות

טריביון״ כ״הראלד מולדין כיל
או של דבריו את לבטא מיטיבות מריביון,

בכנסת. אבנרי רי
ב שהופיעה מולדין של הקאריקטורה

עוס שהכבאים איך והמראה שעבר שבוע
רצי בדברים לעסוק במקום בשטויות קים

ב אבנרי של דבריו את לי מזכירה ניים,
החשיש. בנושא כנסת

 בחלק באמת תעסוק שהמשטרה במקום
ל נטפלת היא הסמים, בעיית של הרציני

 לאף נזק גורמים שאינם קטנים מעשנים
אחד.

בנ-־ברק רוכין, אריה

רעיון ■
פנטסטי

 ציר כי במעריב קראנו כשבועיים לפני
 על לירות 100ב־ נקנס הבריטי בפרלמנט
מישיבה. העדרות

 ובואי *נ#ס#י רעיון שזה חושב אני
 בכנסת גם זו שיטה להנהיג אולי היה

 בעיית את פותר היה זה ואולי שלנו,
 ובד המליאה מאולם הח״כים של העדרותם

ה לאוצר כספים מכניס היה זה, עם בבד
מדינה.
 הח״כים של שמשכורתם חושב רק אני

הקנסות. את לשלם בכדי תספיק לא
תל־אביב טימכרג, יעקב

 אדודחוסיין ■
(המשף)

 בעיתונים המתפרסמים הדברים מקישור
 בשם שנמסרו כפי ההכחשה מדברי ובעיקר

 השם את הזכיר לא שהוא אבנרי, אורי
 האחראי הוא שאמנם מסיק אני חוסיין,
אלון־חוסיין. לפגישת לפירסום הישיר

 שכביכול הצנזורה, מאחורי ההסתתרות
 רק היא מחיקתם ע״י הדברים את הדגישה

 מקום כל זה במקרה אין גם כן התחמקות.
 על שרמזתם היחידים הייתם כי להתגאות

 על הידיעה הובאה שבו התשקיף בדף כך
למשרד מחוץ גם שר־החינוך של עיסוקיו

 ארה״ב של לחצה על הידיעה בצד החינוך
וחשאי. ישיר ומתן משא לקיים חוסיין על

אינ מקסימום למסור השאיפה תמיד לא
ב גם האחריות. במיבחן עומדת פורמציה

 הסכם של סיכוי למנוע היתה המטרה אם
 — ר,#לסייגים •ל ראשם מעל חוסיין עם

 ב־ לקחת צריך היה האחראי השיקול הרי
 לקיו■ פסינוי פעתיד היגישה אח חשנון
 ערביים גורמים עם מוקדמים, סודיים מגעים
 לא המגעים בי האחרונים של חששם מתוך

סוד. בסדר יישארו
•למחיי מרגלית, נחמן

 כמדינה ■
מתקדמת..

ש צעירים אנשים 200כ־ מצויים בארץ
ל הדרוש כסף חוסר בגלל למות נידונו
מלאכותיות. כליות קניית

ב כמתקדמת, שמוגדרת במדינה וזאת
 בסכום מכוניות לקנות שבאפשרותה מדינה

שב במדינה ופקידיה. לשריה אסטרונומי
 בית בניית על מליונים לבזבז אפשרותה

 ל״י מליון כחצי אין זו במדינה לנשיא.
אנ חיי להצלת הדרושים יותר) קצת (או

חולים. שים
 שתעלו בדחיפות אליכם פונה הנני ולכן

בכנסת. הנושא את
חיפה שרוכה, י.

 הפלא מילוי עם וכרים שמיכות
 היחידי המילוי ( 010104 011

 0*15$ 080$$ה- בשיטת המעובד
 שינה לך מבטיחים )כימי בשילוב
וערבה. רגועה

 יציבה וקלילה. מחממת השמיכה
ת בצורתה, י ג ר ל א - ל ת א תנ  וני

יבש. לניקוי או בבית לכביסה
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