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! ? לדמוקרטיה
 הבחירות בליל ידלין אהרון כשאמר

 לי היה לדמוקרטיה״, חג היה זה ״יום
 לבדיחה, התכוון לא הוא אבל לצחוק. חשק
 ללא הרצינות, במלוא ברצינות, דיבר הוא

■אירוניה. של שמץ
 של הלוויתה יום היה הסילווסטר ליל

 תכריכים, לבשה הדמוקרטיה הדמוקרטיה.
 חגיגות, בתהלוכה הקבר אל נישאה היא

 נושאי הם ורפאל בגין דיין, כשגולדה,
הארון.
 העם, שבחר המנהיגים הם -אלה אם

 הזה העם יותר. שווה לא שהוא כנראה
 לספוג מאשר !ביודעין שולל ללכת העדיף

בפניו. הישר המרה האמת את
 תפרוש שלא אבנרי, אורי תקווה, אני

 הוכיח זה שעם למרות הפוליטיים, מהחיים
שתשרתו. יותר שווה שאינו
 ארבע בעוד תרוץ זאת, שבכל מקווה אני
 ציני, יישמע שזה !כמה !עד לבחירות. שנים

 חמל- ,בחירות לתעמולת כמעט תצטרך לא
)8 בעמוד (המשך

ת אחרי מ ח ל ת... מי הכיסאו
 שר- במרכז (בולט עימו וכיסאו איש איש האשוריים, החיילים כל חזרו הבענקלאך מילחמת אחרי

). עינוגים ספת עימו וגרר בכיסאו הסתפק לא לאחרים שבניגוד האשורי הביטחון ה... ל דו ג
יתשליס סדן, יוסי

!הצבאי הדואר ה ע ה 0ה ו ה
להו ברצוני היחידה חיילי ובשם בשמי

למעננו. שעשיתם כל על לכם דות
 תצוגת בעת לדעת נוכחתם שוודאי כפי

 נהנו חיילינו ),1895 הזה (העולם האופנה
מהמופע.

ש התמונות על לכם תודתנו יכן, כמו
 הגיליונות 500 ועל מהמופע, לנו שלחתם

כם. שבועה -של
צה״ל היחידה, מפקד

 התצוגה נערכה שבה היחידה חיילי אנו
רו בשבועונכם, הכתבה נכתבה שאודותיה

 הגיליונות 500 על למערכת, להודות צים
ליחידתנו. תרמתם ש

צה״ל היחידה, חיילי

 אתם יבוא, לא או השלום יבוא אם
להביאו. ניסיתם לפחות

בהצלחה. באמת אז
אי־שם ״יונים״, קבוצת

 את רבה ובמורת־רוח רב בצער קיבלתי
 לכנסת. נכנם לא שאבנרי העצובה הבשורה

 לנו. ששלחתם החומר על לכם ■מודה אני
 ישלח להבא שגם תיקווה אני ואמץ. חזק

לב. מקרב לכם מודים אנו עליו החומר,
2044 ד״צ לגיא, דויד

 קבלת על מאוד ששמחתי לציין עלי
 היום מילחמת אבנרי אורי של סיפרו

השביעי.
 :שמאוד הנאה השי על מאוד הופתעתי

היום. למאורעות מתאים
2522 ד״צ כרמי, אברהם

 ותודתי הערכתי ■את לכם להביע ברצוני
 בקווים לחיילים קריאה חומר אספקת על

הקדמיים.
 יוזיל־ אבנירי של סיפרו על תודתי ביהוד

 אותו לקרוא התחלתי השביעי. היום חמת
 בקרוב אותו לסיים מקווה -ואני הפנוי, בזמן

 י יבוא אם לטובה, עלינו הבא השיחרור עם
2737 ד״צ לדי, אביגדור רב״ט

שנענתם על לכם להודות רוצה אני

 לפי שלכם. העיתון את לי לשלוח לבקשתי
 בקשה אף השבתם־ריקם לא ידיעתי, מיטב

הכבוד. כל כה. עד מחיילים
 של סיפרו את ■גם מכם קיבלתי השבוע

 רבה. תודה אבנרי. אורי
קשר. על שנשמור מקווה -אני

3090 ד״צ שושן, דויד

 קיר על בכתובת נתקלתי אלה בימים
״עד כתוב: ובו בדרום, אי־שם בבסיס

□ מבקשי חיילים
 אי־שם במוצב חיילים קבוצת אנו
הארץ. בדרום
 גדול. טרנזיסטור פעם לנו היה

 בהפגזה השתתק הוא משום־מה
משוע נורא אנו שכרגע כך אחת,
האז אחד יואיל אם ועצובים. ממים
 הקוראים החברות אחת או רחים

 טרנזיסטור לנו לשלוח זו מודעה
 נודה העולם, תחנות את שקולט גדול

מאוד. לו
2130 ד״צ גבאי, דודו סמ״ר

 חל־ רמי אחד״. יום עוד — האחרון הרגע
.211525 פרין

 צלמכם רמי אותו זהו אם אני תמה
 אווירה מן משרה זה כי במילתמה, שנהרג
אחרון. רגע של מוזרה

 2963 ד״צ ריקרים, עירן רב״ט
ז״ל. רמי של הוא האישי המספר •

 ד,שבד וסביב הבחירות כאן נערכות היום
 כשיעל מסתובבים וקצינים חיילים :רבה חד,

ב ״לגולדה :בנוסח כתובות חולצותיהם
לתוצאות... במתח מחכים אהבה״.

 היום מלחמת המעניין הספר את קיבלתי
 הפלוגתיים. בדיונים בו נעזרתי השביעי.

3339 ד״צ צרפתי, אליאב!תודה

 בש־ שפורסם המכתב על להגיב ברצוני
(העולם ערפדים הכותרת תחת בועונכם

).1894 הזה
הכו של דעתו עם לחלוטין מסכים אני

 ניסיון הינד, בכורות ■מכת הכתבה כי תב,
פוליטיות. למטרות השפוך הדם את לנצל

 לפרסם מצידיכם ומכוער שפל זה והיה
■המ לבקשתו ■בניגוד הכותב של שמו את

 מן עולה זולה נקמנות של ריח פורשת.
המעשה.
 שמי, מפירסום חושש אינני לי, אשר

אדרבא! זה. מנתב תחת
2040 ד״צ כר־אל, דוגי סגן

 העולם גליון משלוח על מאוד לכם מודה
מערכה תום עד בכך ותמשיכו יתן ■מי הזה.

2502 ד״צ דוידוכסקי, יאיר סגן

 לנכון מוצא אני העיתון של נלהב כקורא
 ,והיא: לה לסרב שאי־אפשר הצעה להציע
ר ו ד . מ ט ר ו פ  מדור שאם חושבני ס

 אליו יתווספו ודאי לעותונכם, יתווסף זה
הצלחה. עוד וזו רבים, קוראים

1034 ד״צ רדון, אשר

 במרבית לפרסם מרבים האחרון בזמן
בצבא. הגבוה המורל על העיתונים
המ את משקף אינו זה פירסום לדעתי

ציאות.
 כשלושה אחרי מאוד. מיואש למשל, -אני,

 להשתגע. נבר אפשר במילואים חודשים
 במצב בחזרה הביתה להגיע מקווה ואני

 לי, שנראה -מה לפי אולם מאוזן. נפשי
הנכון. יהיה דבר של היפוכו

2784 ד״צ מוזס, רוני

 להישאר המבקשים חיילים קבוצת אנו
 מבקשים ברורות, מסיבות שם בעילום
 עשתה שהתנועה מה כל על לכם להודות
 הוא היום השלום. לקידום השנים במשך

האו עבור מאוד גורלי יום הבחירות, יום
 לשלום הם האומה פני אם שיקבע יום מה,
 במערב־ אי־שם שמשרתים אנו, לאו. אם

 את בשרנו על היטב ■מרגישים ,אפריקה,
 לקידום היום עד נעשה שלא מה כל

 ידע כולו שהעם הגדולה ותקוותנו השלום
 שלא על־מנת לבחור במי כמונו בדיוק
 מיטב את !מקומות בכאלה לבלות ניאלץ

שנותינו.
צה״ל חיילים, קנדצת

 בכמה האחרון, גליונכם את לקבל שמחנו
תודה. עותקים.
? הבחירות לאחר גם לקבלו נמשיך האם

 דואר מדורכם על בהסתמך שכן, נקווה
צבאי.

2081 ד״צ פינד, משה סמל

 העיתון, על :הלב תשומת על חן חן
לנו. שחילקתם הפתקאות ועל המעטפות
 שלנו, למדורה עצים מספיק בהעדר

 לשביעות מצויין בעירה חומר הנ״ל שימשו
המלאה. רצוננו

בו! עוגות. גם תשלחו הבאה בפעם טו
2256 ד״צ דברת, אסא

 באותה המשרתים חיילים קבוצת אנו
 אתם בו הפוליטי למחנה ושייכים יחידה

 המצע עם ■מזדהים אנו בראש. עומדים
מרי. תנועת של והרעיוני המפלגתי

 הבחירות שמסע עמוק צער חשים אנו
 נאותות. תוצאות העלה לא

תבוא לא מעוף עם שתנועה מאוד חבל

שונא אני
 החאקי. צבע את שונא אני
 הפגזים. יציאות את
 לשמירה. המזעיק הפנס את
 החופשה. ביטולי מבשרי את
 הגריז. את הסולר, את
הקיוסק בעל את

שיין אברהם
טרמפ עצר שלא הנהג את

 הביתה. לטלפן נתן שלא
 אליך. בדרך שנתקר הצמיג את
 בעיתון. הקבועים הפרצופים את
 טרמפ. לי עצר שלא הנהג את
 בסטייקיח המטורזנים את

 האשה. רגלי על שהסתכלו
 החיפך. שהצביע החבר את

עצמי. ואת
2531 ד״צ שיין, אברהם

■השמינית. בכנסת ביטוי לידי
 קשר על ולשמור להמשיך מבקשים אנו

 לנו לשלוח יתאפשר ואם התנועה עם
 בתנאים להשיגו ניתן שלא העיתון את

בהם. שרויים שאנו
1449 ד״צ ל,גפו, דויד סמ״ר

 מוסרית כפיה כנגד בתוקף מוחים אנחנו
 למשלוח המתנגד המר זבולון ח״כ של

לצה״ל. פלייבוי שבועוני
 בכסא לו היושב זה נכבד ח״כ לא
עבורנו. מוסדי מה יקבע בכנסת, הכבוד

3058 ד״צ חיילים, קבוצת

אמיתית דאגה
 הנאצים״ מעשי את וה״מזכירה ה״משפילה״ הפקידה את נתתי אני גם כסמ״פ

 לא )1895 הזה (העולם 1492 מד״צ זילברשטיין שיונתן רק חבל הזקנים. את לגלח—
 מאפשר אינו הזקן :ראשונה ממדרגה בטיחותית היא זו לפקודה שהסיבה ציין

 להשתמש שיזדקקו חשש יש שבהן (ביחידות המגן מסיכת של הרמטי הידוק
כזו). במסיכה
 קמוקין, כדורי בליעת מחייב :כזה מסוג נוספים כפייה מעשי מבצע אני

 עריכת אוסר פתוח, ברבב ובנסיעה בתפקיד הימצאות בעת קסדות לחבוש מאלץ
נגועות. שלל מתרנגולות קומזיץ

 על אמהות של תלונות מאה מעדיף אני :לחלוטין אגואיסטית הסיבה
 שכולה אם של אחת תלונה ולא קסדה, לחבוש שלהן הילד את מאלץ שאני

קסדה. ללא להתהלך לבנה שהנחתי על
פקודה. לאותה קורבן היה שלי התפארת״ ״זקן גם אגב,

1484 ד״צ הלשטיין, יעקב סגן
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