
מכתבים

בע״ח ג׳רס• ג׳רוסלם ע״י מיוצרים ;חוטים

 דויד ■

וגוליית
 נגד ״בג״ץ ,1813 הזה״ ״העולם

אט■ של פנייתו על ויתקון,״ ועדת
 העליון לבית״המשפט זכרוני נון

 לפרקליטים שניקבע השכר בנושא
ויתקון. ועדת בפני שהופיעו

 של לבג״ץ עתירו
 אמנון עורך־הדין

ה בעניין זכרוני
 השערורייתי שכר

 לעורכי- שנפסק
 את שייצגו הדין

 בפרשת הצדדים
מזכי נפט, נתיבי

 מלחמתו את רה
בגוליית. דויד של

ה וגם יתן מי
 מאבק של תוצאות

ב כמו תהיינה זה
התנ״כי. סיפור

ת״א גור, משה
 המשיכו 8

במאבקים
 לפרקליטים השכר בבעיית בטיפולכם

 עצמכם. את שוב הוכחתם —
איתכם! אנחנו במאבקים! המשיכו

 כר עוזי שלם, צבי
בת־ים זליג, וטוביה

חורבן 8

השנייה בקומה
וטי ״נוף ,1811 הזה״ ״העולם

״זעקי :בסידרה מאמר נופת,״
אהובה״. ארץ

 מראה זו, כתבה המלווה הצילומים אחד
 שהרבה חבל האגדי. בבל מיגדל בניין את

 תל- את שמכסים מכוערים בטון מיגדלי
ל בהגיעם מאליהם מתפרקים לא אביב,
השנייה. קומה

תל־אביב שמר, יואל
יישר ■

כוה
 נוף המאמר את קראתי רב בעניין
 אני רבים שבנושאים למרות וטינופת.

 הרי המאמר, מחבר של דעתו על חולק
 ב- הבנייה וסיגנון נוף של זה שבנושא

מילה. כל עם מסכים אני ארץ־ישראל
ההתחש וחסר המכוער הבנייה סיגנון

 זמן כבר אותי מטריד ואופיו, בנוף בות
רב.

כוח! יישר
 בית-גוברין מיכאלי, חיים

רשימת 86

?לין
והפי הזקן אורך לפי גיוס דתית, כפייה

 מצוקת נפט, נתיבי אוטוקרס, ורד, אות,
מאד. ארוכה עוד הרשימה דיור...
החוש אנשים מסוגלים כיצד אני תמה

 חבר באותו ולבחור להמשיך בהגיון בים
 אין שמא או בצמרת. שיושב האידיוטים

 חושבים העבודה במפלגת שבוחרים אלה
י! כלל

רנות-גן ברק, עוזי
 רומני 8

? גנב לא
חז שגולדה לאחר ברומניה: מספרים

 לצ׳או- זועם מיכתב ברז׳נייב שלח רה׳
 הערבי־ישר־ ולסיכסוך לכם ״מה שסקו:

ההצגה? אח לנו לגנוב החלטתם אלי,
״מצט חזרה: להבריק מיהר צ׳אושסקו

רומנים!״ לא או רומנים, ער,
גבעתיים שימחוני, יהונתן

 דרד יש ■

חסומה אבל
 ממנו נוזל שהברק מרגיש פרם שמעון

עוב אינה לשלום ״הדרך אומר: כשהוא
 בין אם כי למוסקבה וואשינגטון בין רת

לירושלים.״ קהיר
ובני פרם למה עוברת, היא שם אם

1814 הזה העולם8


