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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
שלכם. הסאטירי במדור נתקלים

 גם היושב ניב קובי של מחלקו במיוחד
התעלה. של השני מהעבר הוא

 העיתון בין גמור ניגוד שיש חשים אנו
 לכבודנו זה ויהיה לכולנו ייטב למדור.
הזה. המדור בלעדי שאינם, אלה ולכבוד

צה״ל ארדור, יעקב

 את לסלק 8

הגלמים
היהו ממלחמות לחדול מבקשכם אינני

 עוד כל סיבה, שום לכך אין כי דים,
 אותה ומנהלים המדינה בראש עומדים
גלמים.

 לבית ולשולחם לפטרם היא חובה ראשית
 בחיי הבאה״, ״במילחמה ישחקו שם זקנים,

 למדינת מסוכנים הם עופרת. בחיילי אדם׳
 הצדדים שני וברצון השם״ ״בעזרת ישראל.

 ששניים לפני לא אבל — השלום יבוא
יסולקו. אלו

 תל־אביב לשעבר, מערכני״ק

 הנלוייח ■

דוש של
 היחידות מיגור את המתאר •שלי הציור

 צויר הסורי, הצבא בעיקבות העיראקיות
 בחזית במיוחד, קשה ביום הקרב״, ב״סערת

קרבי״. ב״דף ופורסם הצפון,
 כנראה גלויית־דואר, על הודפס הציור
על- צעדים נעשו אי־הבנה. של כתוצאה

(דוש) גרדוש קריאד
הקרב במטרת ציור

 שימוש מכלל הגלוייה את להוציא מנת
 על- בבקשה פניתי זמךמד, ולפני בצה״ל

ראשי. חינוך קצין של לשכתו אל כך
תל־אביב (דוש), גרדוש קריאל

עמקי ■

חלם
 הביע מת, אל־נאצר עבד גמל כאשר
 בפני על־בך צערו את שזר זלמן נשיאנו
 שעכשיו, לעצמי מתאר אני ערבים. נכבדים

מדי נשיאי ממהרים בדגוריון, מות לרגל
ה נכבדי בפני תנחומים להביע ערב נות

בארצותיהם... יהודים
 הצי הנכבד, ורהפטיג זרח ושר־הדתות,

 רוצה סעודיה מלך פייסל שאם פומבית היר
 — בירושלים לו הקדושים למקומות לבוא
 כנראה — מלכים!!! בכבודד אותו נקבל
 בנו שתמך זה דגול לידיד הוקרה מתוך

כיפור. יום במלחמת
 מי אין אם משהו: בזח מצהיר אני גם

 אני — החלמאים מעסקנינו כמה שיפטר
מפו אתה ורהפטיג, זרח ד״ר זאת. אעשה

 וגולדה דיין משה גם זו ובהזדמנות טר!
מאיר.

חולון שוט, בועז
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 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרכים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

1493 הזה העול!




