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ממכ קטע !לידיעתכם להביא ,רוצה הנני

 ויכול עתה זה שקיבלתי סטודנט של תב
 סו: עניין לכם להיות

 אתה רע, הוא ■בארץ המצב ״.״בעצם
 בטח שאתה !מהעיתונים זאת לדעת יכול

 כבר נאבד ברדיו בחדשות האימון מקבל.
 דבר. שום ׳מאמין לא כבר אחד אף בעם.

אונים. חוסר של היא הכללית ההרגשה
 קונה עכשיו עד המילחמה מהתחלת אני

 היחיד המקור כרגע זה כי הזה העולם את
 במדינה. קורה שבאמת ממה משהו לדעת

 היחיד הבן־אדם לא ׳בכלל אני להפתעתי
 הזה.״ העולם את לקרוא מתחיל שפתאום
לפר ׳מהסטודנט רשות לקחתי ולא היות

 שמו, את נותן אינני ממכתבו, חלק סם
 הדברים. תוכן לאמיתות אחראי אני אך

קולומביה ברנקיה, יעקבי, מרדכי
תחליף ■

מסוכן
על העובר מסוכן לתהליך מודעת אני

בחומ מבחין אינו רובנו ואשר מדינתנו
 מילי- מדינה להיות הופכים אנחנו רתו.

 כל על המילה מובן במלוא טאריסטית
 לערב זכות כל לנו ואין מכך, המשתמע

סוצ או דמוקרטיה כמו במושגים עצמנו
יאליזם.

 ;קציני־צבא הם העם של ההערצה נושאי
 לחימה, רוח — צבאית היא האידיאולוגיה

 גוף מתגבש במדינתנו וכיבוש. ניצחון
המכרי בתפקידים הנושא צבאי הירארכי

חב מבחינה והן פוליטית מבחינה הן עים
מפעי והמוח הראש ההגיון כדרך רתית.

 את וקובעים הגוף חלקי יתר את לים
 מקרי אירעו אלה. אברים של פעולתם
והת לשינויים שגרמו בהיסטוריה עריפה

 חלק לקחת יכולים אנו אין האם פתחות.
? דומה בתהליך

קרית־אתא אנגל, רות
 העכברים ■

יוצאים
 התחילו והעכברים מתינו את קברנו אך
 ״אף אנשי הסתתרו. בהם מהחורים לצאת
שהת־ כמו האש להפסקת מתנגדים שעל״

)8 בעמוד (המשך
בכנסת להופיע להפסיק נוכל סוף־סוף עכשיו

תל־אביב קורא,

הדואר
הצבאי

של

ה !ם1העו מ

 גליון את הראשונה בפעם קיבלנו כאשר
 חד- הוא שהמישלוח חששנו הזה, העולם
 לנו אין בשנית, הגיע כאשר אולם פעמי,

הכבוד״! ״כל מלא בפה לאמר אלא
 כמשב שהם שהמשלוחים, מקווים ,אנו

להגיע. ימשיכו אמנם מרענן, רוח
2016 ד״צ יריב, מנחם

תודה! תודה! תודה!
מעש אסיה, על חושבים באפריקה, כאן

 קוראים ו... אמריקה עושים אירופה, נים
הזה. העולם את

 אגב, העיתון. במשלוח שתמשיכו מקווה
 חת־ הדואר לאור. יציאתו אחר יום הגיע
להשתפר... יחיל

צה״ל ׳מזרחי, עובדיה רכ״ט

אני ברציפות, רביעית פעם כחודש, מזה

 הבנוי צה״ל ׳בבסיס קבע השוכנים דיות
 ולהאכילם הארץ, במרכז אי־ישם לתלפיות
 חיילי עם •הזדהות לאות מסויה, סטייקים

 מול־ אשר הקווים, לאורך הפרושים צה״ל
 השק״ם. ידי על זה מיוחד במעה עטים

שכזו?! החלטה נתקבלה האם
צה״ל יעקב, סמל

 להיות המבקשים חיילים חמישה אנו
 יעקב הזה, העולם שבועון של מנויי־חינם

אבנרי. אורי של בדעותיו התעניינותנו
 רכ״ט כן־יקיר, רמץ סמל

אס״ טר״ש רוזוב, משה
 דן סמל כורנכוים, דיים

 יאיר סמ״ר כן־אליעזר,
צה״ל. אשקלון,

 לשלוח מתבקשים המבקשים חמשת #
שלהם. הצבאי הדואר מספר את למערכת

המופ והכישרון הלב תשומת על חן חן
פעם. אף אותנו לשכוח שלא לא

 שלפחות הוא שלכם האמיתי ההישג
 שמקדים שבועון ישנו בשבוע אחד יום
 עד אותנו שמציף דבר הקבוע היומון את

לראש. מעבר
 עובדים שלכם שהגליונות לציין למותר

 ביחד. השבוע יזמוני מכל קשה יותר הרבה
2365 ד״צ חייליובהוקרה, בברכה

 כאן אבל לעיתונים, קיוסקים אין כאן
 עיתונים, לקרוא הרוצים טובים חבדה יש

לקרוא. מה יש כנראה ובשלכם
 והוא בשבוע פעם עיתון תשלחו — אנא

הפלוגה. כל את ישמש כבר
2767 ד״צ קינז, שאול

 שלא שלכם, גיליונות בשמחה קבלנו
 י). למה (מענין הצבא במסגרת קיבלנו
ושמחנו. חזדהנו
 נשמח מאוד. לכם להודות רוצה אני בזה

 סיפק שיחיה עד גליונות לקבל להמשיך
עליו. לחתום בידינו

 ממני, ובמיוחד הפלוגה, מכל בתודה
3078 ד״צ אתרוג, שוקי

תו את מלים בכמה להביע ברצוני
 לנו ששלחתם הגליונות על העמוקה דתי

 אין ידיים. עשרות עבר גליון כל לבסיס.
רו כותבים. שאתם למה אדיש אחד אף
 המתנגדים, מועטים ויש מסכימים בנו
הפנאטיים. כלל בדרך אלה

 פה עורכים אבנרי אורי של אוהדיו
 קציני כל ולעומת ענפה הסברה מערכת

 הגיעו) אלינו (שגם המערך של ההסברה
יותר. הרבה רבה השפעתם

ו עיניים פקחו אנשים לומר, מה אין
 לא כן, לפני עיתונכם את שהכירו לאלה
 לפני יותר עשו שלא להצטער אלא נותר

אלה. רעיונות על במלחמה המלחמה,
1501 ד״צ מגיד, *שמואל

 גלוייה גבי מעל לכם להודות ברצוני
 בדבר לפנייתי המהירה הענ׳ותכם על זו

ליחידתי. שנשלחו הזה העולם גליונות
 של רב מספר בין חולקו הגליונות

״מבסוטים״. היו וכולם חיילים
השלום. אל המובילה בדרככם המשיכו

3016 ד״צ כץ, חיים

הזה. העולם של הצבאי הדואר במדור המצורף הציור את לפרסם ברצוני
 רוצה הייתי אלי. שנשלח הזה העולם גיליון על לכם להודות אני רוצה כן

שאפשר. כמה עד במישלוחים שתתמידו
2734 ד״צ מורלי, עדי

 כי להדגיש ורצוני שבועונכם את מקבל
׳מאוד. שמח מימש אני

 יש שולחים, שאתם שבועון כל על
רבים. קופצים
 שא־ הרבה הפופולריות את לציין רצוני

הריחוק. בצפון כאן ממנה, נהנים יתם
למח חברי אותי שואלים רביעי יום כל
 זה וכל הזה״? העולם הגיע ״נו! לקה:

לזכותכם.
3141 ד״צ רצון, בועז סמ״יר

 לאור כי השמועה כנפיים לה עושה כאן,
 מטכ״ל בישיבת הוחלט במשק, הקיצוצים

הא־ זוג של ׳תפריטם את לשנות סודית

הכת את קראתי 1892 מספר בשבועונכם
!!(דיין הנעדרים משפחות על בה  היכן !

 עמוקות. והזדעזעתי קראתי — יקירנו?)
הש אשר הטראגית האמת ימן הזדעזעתי

בכתבה. תקפה
 המלאה הזדהותי את בזאת מביע הנני

 .בכתב. הדברים את העליתם בו האופן עם
 כך כי לציין לעצמי חובה אני רואה
א ל ת ו ר ח הדברים. את אני רואה א

 עמדי, קשר על תשמרו אם מאוד אשמח
 יתרה בעתונכם. כמצויין חומר אלי ותשגרו

 בין התרוצצות ממני תמנעו אם אשמח מזו,
 שבועונכם את להשיג כדי כאן היחידות
התחייבות תוך עתונכם את אלי ותשגרו

 כרטיס את אסדיר יותר מאוחר בשלב כי
עיתונכם. על המנוי

2178 ד״צ שריקי, סמ״ר,מאיר

 חברי ותודה תודתי את הפעם גם קבלו
.1893 הזה העולם גיליון משלוח על

 ו־ במלאכתכם זריזים שאתם לציין יש
 הוצאתו. אחר יום אלי הגיע הנ״ל עיתונכם

 חברי ע״י ממש נחטף העלון כן כמו
ביחידה.

 להמשיך בקשה של לשון בכל אבקשכם
 מהי- באותה הבאים העלונים את לשלוח

האחרון. את שלחתם בה ׳רות
2453 ד״צ אזרד, מאיר

 הקו על היושבים חברה קבוצת אנו,
 מיפלגת את כשבועיים לפני ייסדנו בצפון,
ובל ציוד החזרת בעד אזרחים — אבה״צ

מתלהמים. תי
מבק היינו המשותף, מן לנו ויש היות

 (ירק שבועונכם את אלינו לשלוח שים
 הצנזור זה ,את יחטוף לא שחס־יוחלילה

 אם ופד). בחירות תעמולת של בטענה
 מאז העיתונים את גם לקבל היה אפשר

מאוד. לכם נודה — המלחמה תחילת
צה״ל איופנבבר, חגי

 חברי ובשם בשמי לכם להודות ברצוני
 שולחים שאתם הזה העולם גלימות על
שבועות. מספר זה לגו

 להפיג לנו עוזר שעיתונכם לציין יש
 על מידע לקבל זאת ועם השיעמום את

הקלעים. מאחורי הנעשה
2579 ד״צ פוגיל, יעקב סמל

 500 של השי על לכם להודות ברצוננו
,בח לחיילנו ששלחתם והעיתונים הספרים

 מוסרים אנו מהם, שקיבלנו מתגובות זית.
תודתם. את לכם

 עובדים וטדי בשם גלעדי, מטי
תמנע הנחושת במיכרות

בין: מערך לעשות יש
לתעלה, מעבר כוחותינו א)
השנייה, הארמיה חיילי ב)
השלישית. הארמיה חיילי ג)

:המצע
 ולהאכיל וסאדאת גולדה את לתפוס

 לוף בשר חודשים שלושה במשך אותם
מקופסאות.

 כזה דבר אין אז לשלום, יביא לא זה אם
שלום. שנקרא

2349 ד״צ פרד,

הכיפו מיום במילואים המשרת חייל אני
בדר קבע, אנשי מיספר יש ביחידתי רים.
 המילואים לאנשי ורס״לים, רס״רים גות

 יום 18—17ב־ פעם הביתה לצאת יוצא
 יוצאים הקבע אנשי ואילו שעות, 48ל־
שבוע. כל

המי לאנשי עוול משום בכך יש לדעתי
לואים.

3083 ד״צ דיל•,
_ _ _ _ _ 7 .1




