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מכתבים
של כישדונו 8

דיץ משה
 של מאמרו ,1811 חוח״ ״העולם

לדיין,״ חכנוד ״כל אננרי, אורי
 בפרשת שר־חביטחון של חלקו על

״שגנח". מטוס
 את מעריך אינו אבנרי אורי אפילו

 ההונאה כאמן דיין, של כישרונו מלוא
באף. והמשיכה

 ארבעת את רק לרמות הצליח לא דיין
 עליהם. להסתער היד, שניתן עד החוטפים,

היש הציבור מן להעלים גם הצליח הוא
האנו (הפצועים ששולם המחיר את ראלי
 כבר בינתיים המיבצע. למחרת עד שים)
 יכלו לא והקורבנות לאומי, לגיבור הפך
דעת־הקהל. את לשנות עוד

נתניה בדאון, אליעזר

? אתם איפה ■

דיין? ד!5ואי
גי הייתם, איפה

 כ־ ,גדולים בורים
 היה שדיין־המלך

גב אתם במטוס?
ל בשביל רק רים

 אתכם נראה דבר,
פ איזה מרביצים

 כמו כזאת עולה
ב עשה שהוא
מטוס.

אזולאי, משה
תל־אביב

בלי ■

!ידיים

אזולאי

 :הנדון ,1810 הזח״ ״העולם
 גיורא הגיוס סרבן על ״הנדון,״

נוימן.
 יקר, חבר־כנסת לעצמך, מרשה אתה איך
 גיורא של דיעותיו את לכבד שיש להציע

 175 יישב חייל כל מצה״ל. ולשחררו נוימן
 זאת לכבד שיש ותאמר תקום ואתה יום

 שאתה למה לב שים מצה״ל. ולשחררו
 במקום בכיסך ידיך ושמור הצבא על מביע

כאלה. דברים לכתוב
צה״ל להט, שוקי סג״מ

עד כביש ■

צנ2__
 ליודפת ומזרחית מאחר כי טוענים רבים

 למיש־ התחשק לא ערביים, כפרים רק יש
 הסופי הקטע בסלילת להמשיך העבודה רד
 של אורכו כביש. לא שכבר הכביש של

קילומטר. 13ל־ קרוב שנשאר הקטע
 לוחש אני העבודה במישרד לאחראים

ה בסלילת להמשיך מאוד וכדאי שחיוני
 טענת את לאמת לא מנת על הנ״ל חלק

ההפלייה.
 נוסעים ערבים רק שלא אומר אני ובסוף

 טבריה, עם עכו את המקשר זה בכביש
ועפולה. צפת נצרת,

עראבה להוני, מוסטפא

שעיר ■

וצורח
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לנס״ אישון - ״גרוזובסקי
העברית) (בשפה אחת בכריכה ,5 שניאור רחוב תל־אביב,
ל״י. 4— של הזדמנותי במחיר 50220 טל.

:הכתובת לפי התשלום את וצרף כתוב ת עו ה ש ל ב 9—17 ק
ירושלים. — 7089 ד. ת. הסברה חוברת לשלוח נשמח

5ץ בקשח. לפי

אלי ״עובדי ,1812 הזה״ ״העולם
 עם שבאה ההיסטריה על לים,״
בראנט. מייק

ארגל
הספורט ■

 ראיתי שלא עד
 לא התמונות את

אלי שגם האמנתי
להש הגיע. זה נו

 בגלל ככה תולל
 מגודל־שיער טיפוס

 מבין אני וצרחני?
 ההתקדמות שבשלב

 נק־ תתחלנה הבא,
ב להתפשט בותינו

 הופעותיו! זמן
ארבל, אמנון

חיפה

האגוד
 לא שאתם הספורט לכם עשה מה תגידו
לא בעיתון, לרפואה מילה עליו כותבים

1813 הזה העולם8


