
מכתבים
)10 מעמוד (המשך

ב לוי"כחשוד אורי '|*'~םרו""(מיל.)"
אשרוב. אילן ברצח השתתפות !

 הפיר־ על המערכת צער הבעתם מחד
 כחשוד לוי אורי (מיל.) לסרן שניתן סוס

 מאידך, אשרוב. אילן ברצח בהשתתפות
בו דו־פרצופיות הרגשתי לפי התבלטה

זה. מתנצל מערכת במאמר לטת
 (אף מעשה לאחר ההתנצלות כואבת

 עדין ליטוף מעין שהיא שנכתבה) שטוב
ש הכתם מצלצלת. סטירת־להי לאחר

יו לא כמותו, ואחרים לוי אורי הוכתם
ולפר להזדרז מיותר לכן בקלות. סר
רא בחקירה עדייו שנתונה פרשה סם

 וכך נרחב כה מקום לה ולתת שונית
 חסרי ״קטנים״ מאנשים רב צער ימנע
 המצליחים פירסומת מנגנוני וחסרי הגנה

 אנשים של כבמיקרים עובדות לטשטש
יותר. מפורסמים

כ5י? ירושלים סטודנט, דולפין, ק

דוגמה ■

יפאנית
ה הרצח אף על

 יש בלוד, מתועב
הר לישראל עדייו

מ ללמוד מה בה
העולה. השמש ארץ

 לא איפוא, מדוע,
יש מנהיגי יקחו
המזדקנים, ראל

ממ מראש דוגמה
 ויכירו יפאן, שלת

 שמיספר בעובדה
מק הרב, שנותיהם

במע עליהם שה
 של הגדולה מסה

העם? הנהגת
מנהי הזמן הגיע

ש — ישראל גי
 מקומותיכם תפנו

ל־ ממכם, לצעירים
ממכם!!! דינאמים

סטולרו, אלי
חיפה

הקרב ■

הכותל על
״במדינת, ,1807 הזה״ ״העולם

האג איש הכותל רב — משפט
 הצלמים שני של סיפורם רוף,״

ב ראשם כיסו שלא הירושלמים
הכותל. שטח

״אג בשם תוארתי מגליונותיכם באחד
 אשר על כביכול, אדם בהכותי רופן״
 וסירב הכותל של התפילה לשטח נכנם

ראשו. את לכסות
 עם נכנס אמנם הנ״ל שונה. האמת אך

 שנתברר (כפי מעיתונכם שני עובד עוד
 לכסות בגסות סירבו ושניהם אחר־כך)

 כבוד רגש כל הנוגד דבר ראשם, את
בזולת. והתחשבות

 אישית מהם וביקשתי כשניגשתי אך
 לעזוב או ראשם את לכסות נועם ובדרכי

 והתרים מהם האחד בי פגע המקום, את
:כנגדי

 שהת־ כמוך לא כותל, על נלחמתי ״אני
• סמרקטש!״ יא חבאת,

 על נלחם הנ״ל אמנם אם יודע אינני
 קרבי כקצין שאני יודע אני אך הכותל,
 בכל ארצה עלייתי מאז השתתפתי בצה״ל,

שיח על נפל כצנחן, הי״ד, ובני המלחמות
דווקא. הכותל דור

 של לחיו על סטרתי ספונטני, באופן
 את לרסן צריך והייתי יתכן הנ״ל. החצוף
 רגשותי על שליטה לי היתד, לא אך עצמי.

שגעשו.
 על הממונה גץ, י.מ. הרג

 המקומות ויתר המערבי הכותל
הבית, להר מסביב הקדושים
ירושלים.

 עליהם מדבר שהרב האנשים שני י•
הזה. העולם עובדי אינם

סטולרו

 מכתבים השולחים ?וראיס
 כקצדח. אותם לנסח מתבקשים

 תמו■ למצרסים תינתן עריסות
למכתכיחם. גות
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