מכתבים
)המשך מעמוד (5
היו ברוכים בעבודת השלום .וחזקו הר־

שמואל
■

אביטל ,קולרדו,
ארצות־הבריח

טובה
קטנה

לשנה האזרחית החדשה יש לי מש 
אלה .אני מבקש מממשלת־ישראל כפי
שביקש שלום עליכם מאת האלוהים:
רבונו של העולם ,נכון שאנחנו העם
הנבחר וילד טיפוחיך .אבל ,עשה לנו טו 
בה קטנה ,בחר לד עם אחר ,ואנחנו נהיה
ככל הגויים.
י .כן־מרדבי ,חיפה
■ דיין

הגש״ש
״העולם חזה״  1787—1790כת
בותיו של דן גן־אמוץ על שוד
העתיקות של משה דיין.
לדן בן אמוץ — יישר כוח ואומץ!
אני תקווה כי גילוי מבול העובדות
אשר פירסמת ל 
אחרונה מעל דפי
העולם הזה  .יפקח
סוף־סוף עיני האז 
רחים מפני שוד
נוסף הנמשך על
חשבוננו זה שנים
רבות  :שוד הע 
תיקות המחפיר של
משה דיין ,שוד א 
שר דוגמתו בהיקפו
ובחוצפתו לא היה
מוכר בעולם.
אני תקווה ,כי ,ל 
פחות ,בעניין מע 
שיו הנפשעים של השר דיין ,יוסקו בסופו
של דבר המסקנות הנחוצות לטובת הארץ
הזאת והנושמים בה עדיין את האויתה(
המבאיש)ה( הקיימ)ת( ,כי אנחנו זקוקים
מאוד למעט אויר צח.
אני תקווה כי נהיה כולנו מוכנים להת 
רגל לעובדה שדיין אינו רק ציוני— רב־
אלוף )מיל—(.כובש—מפוצץ בתים—שרי—
אב—סב—חברה׳מן אלא גם גש״ש )גנב—
שודד— שקרן(.

נרים כו ס ברכ ה
עם בוא ה שנ ה
ה ח ד ש ה ! 1972

ישראל אלכסנדר )ואן דייק(,

רמת־חן
■

ססמנטוז

דיין

והעולים
למצב ח ח פנטסטי

שר־הבטחון הסתער ,בנאומו בפני כנם
חטיבת גולני בירושלים ,לא רק על סא־
דאת ,אלא גם על
עשירי ישראל ,מהם
הוא תבע לקחת
מיסים או קנסות כ 
די לממן את הע 
לייה.

כרמל מזרחי
מיקבי ראמוזץ לעדון הנדון יעקב

וי■ א ת ה ?
מבחנים פסיכולוגיים יגלו זאת .מבחני
אישיות ,מבחני משכל ) (1.(3 .ומבחנים
לבחירת מקצוע.
פנו לת.ד .ע 852/ר״ג,
ותוזמנו לפסיכולוג מוסמך.

מצויין.
רעיון
תבוא עליו הברכה.
אבל ,לפי דעתי ח 
ייב שר־הבטחון ל 
שמש דוגמה אי 
דרר
שית — ולמסור ל 
טובת הרעיון הגדול את אוסף הע 
תיקות המפורסם שלו.
יעקב ליי ,ידושלים

■

גלי

סנטימנטים
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•
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כתיבה במכונה — חודש!
קורספונדנציה ,קצרנות ,פנקסנות.

ביה״ס ״הפקיד״ — ,י  .פ ו ר מ ן
— בצלאל — 18

כאזרח ישראלי ,שקיימתי בכל רמ״ח
איברי את כל תרי״ג המצוות בבנית הא 
רץ והמדינה בכיבוש עבודה ,בסלילת כבי 
שים׳ בהגנה ובצבא בשלוש המלחמות,
בוודאי שאיכפת לי כל מה שנעשה כעת
במדינה :עם השחיתות ,הגנבות וההפק 
רות המשתוללת בארצנו.
והנה יושבים להם שרים וסגניהם על
כיסאם ,כמו כלום לא קרה .יו״ר סיעה גדו 
לה מדבר מעל במת הכנסת :״לא נורא,
לא קרה שום דבר ,יש ועדות ,חוקרים,
דורשים ,והכל בעזרת השם יבוא על מקו 
מו בשלום״ ,״רק קצת הבנה״...
לא! זה לא יכול להימשך כך .אני
פונה לגברת ראש־הממשלה :אנא ,עשי
סדר במדינה זאת ,ואם אין אומץ לשרים
ולסגניהם להתפטר מתפקידם ,תפטרי את

