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מכתבים
את משתיקים ■

עי ש : פ ן י די

 ״פסטיבל ,1792 הזח״ ״העולם
 של הנגד התקפת על הצביעות״,

 ההאשמות גל נגד דיין חסידי
נגדו. שהועלו

 הביוגרפי הספר ומסביב עם ההצגה כל
 הפירסום עלה כמה (אגב: דיין משה עלץ

 וכל הגנראלים של בהשתתפותם והמסיבה
 על האמת את להשתיק באה ומי?) המי

 וסחר בחפירות הקשור הנ״ל של פשע
עתיקות.

ל המשפטי היועץ וגם המשטרה גם
ם ממשלה י פ ת ו  דיין משה של לפשע ש

 הנ״ל כאילו לציבור משקרים שהם מפני
מדינת־ישראל. חוקי על עבר לא

 שר דיין משה היה לא תקינה במדינה
 של בישראל אבל כזו, שערורייה אחרי

 פרשות, של במישטר !), (?העבודה מפלגת
 וגברת בממשלה. חבר להיות דיין יכול

שותקת. מאיר גולדה ראש-הממשלה
שהשל אני ורואה מברית־המועצות אני

 — שברוסיה לזה להפליא דומה כאן טון
 עסקנים קומץ חוק. מדינת אינה ישראל
ו שלהם פרטית באחוזה כמו פה עושה

הציבור. בדעת מזלזלים
ירושלים ווייסכרוד, ש. אינג׳

מכתב ■

לראש־יהממשלה
 ראש־ אל מכתב שלחתי כשבועיים לפני

 המכתב של תוכנו מאיר. גולדה הממשלה
 לפניכם: והריהו עצמו בעד מדבר

 הממשלה, ראש כבוד
אנו שקוראים הרבה הביקורת לאור

ליפפלד ירמיהו
להתפטר חייב דייך

הממש על דיין, משה השר על בעיתונים
המתאימות. המסקנות את להסיק לה

 בין שר־הביטחון של מקומו אין לדעתי
 של בגדולתו להכחיש אין הממשלה. חברי
 כי מוכיחה ההיסטוריה אבל דיין, השר

 ניצחון רק לא מביאה מסוגו גדולה אישיות
מת איני וחורבן. הרם גם אם כי ותפארת

 כניסתו אחריה שגררה הביטחון מן עלם
 לממשלה והצטרפותו 1967 במאי לממשלה

ב הגדול לניצחון הגורמים אחד היתד.
 הביטחון מאידך, אך הימים. ששת מלחמת

 מוגזם. להיות והופך וגובר הולך דיין בשר
 דברים ״בזכותו״, לעצמה, מרשה המדינה

 יודע ומי הוא לולא עושה היתה לא אשר
נגררים. אנו לאן

ה את לעצור יכול אינו הוא אפילו
עצ שהוא בציבור והספונטניות התלהבות

שליל לתוצאות להביא עלול וזה יוצר, מו
יות.

 אך עומד. במקומו דיין השר של כבודו
ש לפני ליורש, מקומו לפנות עליו עתה
מדי. מאוחר יהיה

תל־אביב ליפפלד, ירמיהו

ו נ ח נ א ■

נשתוק
 משה את ולהשמיץ להמשיך יכולים אתם

מהאצבע. מצוצות בהשמצות דיין

 איך לנו ולספר להמשיך יכולים אתם
עתיקות. גונב הוא ולמה, וכיצד

 למכתבי ולגרום להמשיך יכולים אתם
 אלכסנדר ישראל של מכתבו מסוג מערכת
 שודד, (גנב, ״גשש״ דיין את המכנה
שקרן).
 דברים המון עוד לעשות יכולים אתם
 להשחיר מגמתם שכל דומים, ולא דומים

דיין. של פניו את
את לנו אין כי לשתוק. רק נותר לנו

הזה. העולם
ו הבחירות. ביום גם נשתוק אנו אך

ו דיין למשה הפתק את נשים בשתיקה
 של לפתק זלזול מבט נעיף לא אפילו

אבנרי. אורי מר
 תל־אביב והקובעים, השותקים

 פרשת ■

פרוסיומו
 ״פרשת ,1793 חזה״ ״העולם

 פרשת על ישראלית!״, פרופיומו
 ואלישבע דיין משה של אהבתם

צ׳יזס.
 הבלתי הכותרת את לקרוא השתוממתי

ב ישראלית״, פרופיומו ״פרשת מתאימה
לבנה. קידוש של אותיות

 אין אך והשמץ, חזור להשמיץ זכותכם
פרשה בין דמיון כל ואין להשוואה מקום

שם־טוב נינה
פרטיים לחיים זכאי דיין

דיין. משה של אהבותיו לבין זו בריטית
 שר- של זכותו לדעתי לכך, בנוסף
 הפרטיים בחייו לעשות שלנו הביטחון

 אזרח כל כמו עינו וכראות נפשו כאוות
השורה. מן

בת־ים שם־טוב, נינה

 לפני ■

ואחרי
גי־ על ,1792 הזח״ ״העולם 1
 דיין. ומשה רות של רושיהם |

 אשר תמונות שלוש בעיתונכם פירסמתם
 רשות־ ללא הועתקו — ידיעתי למיטב —
 מגזין. ישראל מירחוננו נו

 אלה. תמונות מקור גם הוזכר לא
ב נעשה זה שדבר מניח ואני מאחר

 את לתקן תואילו אם לכם אודה שגגה,
הדבר.

 כללי מנהל ננר, חנוך
תל־אביב מגזין, ישראל של

 חנוך הקורא מדבר עליהן התמונות •
 המפאר מגזין ישראל מגליון לקוחות ננר,
 שהופיע דיין, משפחת של האושר חיי את

דיין. ומשה רות גירושי אחרי בטעות

בחירות ■

 היה וביני וייצמן עזר (מיל.) האלוף בין
 יחד שנינו 1948 בשנת :משותף אחד דבר

 הפציצו המצרים לוהטות. גחלים על דרכנו
 טוראי. ואני המפקד היה הוא בו השדה את

 אחד כל השריפות. אחת את כיבינו יחד
ביד. רטוב שק עם

 דיעות מעמד, יחוס, שונה: כולו היתר
 השאר. וכל פוליטיות

בינינו: משותף דבר עוד יש לאחרונה
)8 בעמוד (המשך


