
מכתבים
 דיין :לחי כח 8

מכם שילם

 בהארץ לקרוא זכיתי 16.12.71 בתאריך
סנסציונית: ידיעה

 עימד׳ הביאה לארץ בשובה דיין רות הגב׳
 דיין, משה מר ובעלה, ניידת טלוויזיה

ל״י. 1000 בסך מכם שילם
 נוספת, ידיעה מצאתי טרם אז מני

 אזרח על בעיתון, המדוקדק עיוני למרות
 במכס, חייב מוצר לארץ שבהביאו נוסף
כחוק. מכס שילם

 16.12.71 שמאז דבר של פירושו האם
 הובא לא מכס חייב מוצר כל 23.12.71 ועד

 מר זולת אחד, אזרח אף שמא או י לארץ
 שמא, או י המכס את שילם לא דיין, משה

שהחוק העובדה האחרים לגבי יודע, מי

לפירסום? ראוייה איננה עליהם חל
ראטון־לציון כרמי, מ.

 תרדו ■
ממנו...
הכת־ ,1787—1792 הזה״ ״העולם

דיין. של העתיקות שוד על גות
אמריקה״. את ״גילה בן־אמוץ דן פתאום

 שלשר־הביטחון ידע בישראל הציבור כל
 עשה ושר־הביטחון לארכיאולוגיה, הובי יש
 הציבור, כל ובידיעת כל, לעיני שעה מה

 בזה כי טובה, בעין זאת קיבלו בכל־זאת
 זה עליו הרובץ המתח את במקצת הפיג

 המדינה לביטחון כאחראי בשנים, עשרות
מלחמה. במצב הזמן כל הנמצאת

 אבנרי. אורי ח״כ וגם בן־אמוץ דן גם
 מתעניין ששר־הביטחון השנים כל ידעו

ה־ כל זאת בכל ארכיאולוגיות, בעתיקות

פורן זלמן
צדיק נשאר צדיק

להת והתחילו נזכרו פתאום שתקו, שנים
 הכל דמוקרטית בארץ אמנם עליו. לבש

ה את עברתם לדעתי הפעם אבל מותר,
 ומבריק, מוכשר שר־ביטחון לנו יש גבול.

גם ישראל, אזרחי לנו רק לא ידוע זה

 הגענו לו הודות וכך תבל, ארצות ברוב
 בהם, להתבייש שאין ביטחוניים להישגים
כזה. שר־ביטחון לנו שיש ואשרינו

 זאת ובכל יחטא״ שלא בארץ צדיק ״אין
ק... נשאר צדיק צדי

 בן־אמוץ, ולדן אבנרי לח״כ פונה אני
 כי ובטוחני ממנו, לרדת בטובכם תואילו

בארץ. הציבור רוב דרישת זו
ירושדיס פורן, זלמן

 זכות ■
? טבעית

במא בעיתונו כתב רוזנבלום הרצל ד״ר
 מפר אביבי ״אלי מצטט: אני מערכת, מר
 אותו לתבוע צורך ויש העתיקות חוקי את

 כך.״ על לדין
 הנכבד! רוזנבלום מר

 חוקי את המפר אדם ישנו במדינתנו
 פה פוצה ואין רבות שנים העתיקות
ומצפצף.

בכנסת, בנאומו זאת אישר אלון יגאל
)8 בעמוד (המשך
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