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ומרשימה. הומוריסטית בצורה

 חודשים מספר בבר צועד זה ספר
בארה״ב המכר רבי רשימת בצמרת
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 מקצוע, בענייני ומייעץ כתב־ידך. לפי
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9—17 קבלה שעות
 הסברה חוברת לשלוח נשמח

בקשה. לפי

מכתבים
נלוי מכתם ■

!דיין למד
ה שקמה מיום ז׳ואן, הדון דיין מר

 היקרה אשתך עם נהלל את עזבת מדינה
אד מעובד הסתחררו. חושיך דיין. רות
 זוהר. לחיי לקפוץ גדול ימשחו זה מה,
לחופש. היוצא לאסיר דומה זה

 ולא בסתר, היו המושפלות בגידותיו
 היית נערצת דמות כי לעיתונות, הודלפו

 חבל רק אישית. אותך הכיר שלא מי על
 הרבה כל־כך שסבלה רות, כמו אשה על

רות. לך הכבוד כל ושתקה.
ל סבל של שנים לאחר ■סוף, כל סוף

 הליכ- ויצא נפש עד מים הגיעו אשתך,
 החיילים צריכים כזו דמות האם לוך.

י לדוגמא לקחת
או ומסור מתפקידך צא אתה, לטובתך

 נקי עבר בעל אדם לו, הראוי לאדם תו
הג צבא לחיילי יפה דוגמה לתת הראוי

 ולא במנהיג לפחות שיתגאו לישראל, נה
 אתה שר־ביטחון, לא אתה שפלה. בדמות

לדעתי. שר־אהבה,
ימ מי החיל ״אשת יאמר: רות ועל
צא.״

חולון לוי, נרקיס
יותר עירום ■

מדיין טופ
 הכת- ,1787־1793 הזה״ ״העולם

 משה של העתיקות שוד על בות
דיין.

 הזה העולם לשבועוני קרה מה אני תמה
עי המונות בשלל בדרך־כלל המשובצים

נועזות. רום
הוא שלנו השובב ששר־הביטחון כנראה

עזריאל

 בוודאי ומביא פיקנטי יותר הרבה נושא
השבועון. של שיא לתפוצת
 כתבות קראנו סיפורים, שמענו ובכן,
 הגונב הרע האיש על לרוב תמונות וראינו

 הדלה ההיסטוריה את מצפון שמץ ללא
 כל אבל ומצפצף. פה פוצה ואין עמו של

 ולזאת עובדות ולא סיפורים רק הם זאת
פשוטה. דמגוגיה קוראים

משתל עירום תמונות להשתפר. עליכם
יותר. מות

גבעתיים עזריאל, דוד
דיין ■

המדינה מנן
למ לכם ששמתם שבועות שלושה זה
 שר-הביטחון את ולבייש להתקיף טרה

בפומבי. שלנו
 מביט ישראל עם שכל בזמן בו זזה,

אר נתונה בו הקריטי המצב על בחרדה
 השכנים שונאינו של האיומים עם צנו

 בן־אדם באותו בהרבה תלוייה והגנתה
בעיתונכם. משפילים ׳שאתם

בראזיל י.טיקטין,
מדינה ■

8ד עם
 אשר בו־אמוץ, לדו בתום־לב מודה אני
 הוא כמדינה. אנשים להרבה עוול עשה

בעיניהם. יסמל הרס פשוט
 נגד גם קרה בהיסטוריה, שקרה מה

 מ־ ורק אך הבנויה הפרימדונה עינינו.
 הרוויח אשר אדם ויחסי־ציבור, פירסום

לי אלף של ׳ממוצעת משכורת חייו כל
 מיליונים, בכמה נאמד רכושו אבל דות,

)8 בעמוד (המשך

1794 הזה העולם6


