
מכתבים
 אמא ■

טייס של
 הכתוב כל כי חפץ בנקיטת נשבע אני

לאמיתה: אמת בזה
 העיתונים. קיוסק .המשיכה: מוקד בוקר.

 מואצת. התקהלות מלקים. השעון מחוגי
 בבת- הכותרות את מכסות מוצלות עיניים
עי את לקוח לכל מושיט הקיוסקאי אחת.
 מלחמה.״ עוד ״תהיה פסוקו: את פוסק תונו.

 החדשה, העליה בת העמידה, בגיל אשד,
 לא שלי הבן ״לא. משיבה: היושר, חנונת
טייס.״ הוא רוצה.

קריית־מוצקין בלס, ראובן

אמר מי
7 זאת
 חיילים 20 בהריגת שקרה הנורא ״האסון

עלי שנפלה מפולת על־ידי הציוני מהצבא
 עיניים ולפקוח לבבות להחריד מחייב הם,

תע אחרי בחושך ההולכים העוורים מאילו
 את לשלוח ויפסיקו הציונים... מולת
הציו מזבח על נהרגים להיות בניהם

״ ת... 1 נו
 זאתי אמר מי

 לא! חוסיין?
 לא! סאדאת?

לא! וילנר?
 לא. כן גם התפרסם? זה בפראבדה אולי

.זאת אמרו .  נטורי־קרתא. בחורי .
 צבא בזכות לא האם שכמותכם, אידיוטים

 אתם אותו ומשמיצים מגנים כה שאתם זה
 שטויות? ולדבר בשקט לכם לשבת יכולים

 אחד חייל שווים ביחד כולכם אתם האם
שנפל?

 במיסג־ לערבים אתכם לתת מוכן הייתי
 תמורתכם לקבל ולא שלום הסכם של רת
 עבור לשלם מוכן אף הייתי תמורה. כל
מכאן. הזאת האשפה אח שיקחו זה

תל-אביב טימכרג, יעקב

תחרות ■
הצילומים

 ברחוב צילמתי המצורפת התמונה את
מענ מאוד היא לדעתי בתל־אביב. דיזנגוף

הצילו בתחרות אותה לשתף וכדאי יינת
שלכם. מים

ל כיפות עם כושים שני רואים בתמונה

השבוע תמונת
 כמובן. בני־עקיבא, של כיפות לא ראשם.

 המהוות משיער, צמודות כיפות הן אלו
מיוחדת. תספורת

תל-אביב אלדד, מכבית

מר טעם !■;
בפה

 עד הממשלה שהפעילה ההתחמקויות כל
 טעם משאירות יארינג, לשיחות שנכנסנו

בפה. מר
 לשיחות חזרת הממשלה כי לחשוש יש

ה את ולחדש מבפנים בהן לחבל במטרה
מלחמה.

 גולדה תכריז אחד יום אם אתפלא לא
 כדי נלחמים ״הם צה״ל: חיילי על מאיר
השלום.״ בעד למות

כהן, משה
 רמת־גן לו, שאיכפת שמיניסט

)6 בעמוד (המשך

השילוב
המושלם

קולד ה .ב נפלא חלב שו מובחר נמס קפ

אחת שוקולד בטבלת

 ההגה ליד לעידנות
 בעבודה ליעילות

בבית. ולאורחים
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