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והשטן
 הזאת? במדינה לאנשים וקורה קרה מה
אינ בגלל לשטן נישמתם את מכרו האם

? מיפלגתיים טרסים
גן רמת־ א., כ. י.

המחילה מתי
בצהיד? השחיתות

 בצה״ל שהשחיתות שחושב מי כל
 עם האחרונות, בשנים רק התחילה
 אחד אלוף בלישכת הבי,דה כמו פרשות
 כיבוש ספר והוצאת )1893 הזה (העולם
 חשבון על השני האלוף של הכותל
 אלא אינו ),1897 הזה (העולם צה״ל
לגמרי. טועה

 להתגלות התחילה אישית, בשבילי,
 ליתר — כן לפני זמן הרבה הזו המגפה

 עת ,1956/7 של חורף מימי באחד דיוק,
 בשירות־חובה להיות הכבוד לי היה

הארץ. במרכז צה״ל ממחנות באחד
במ התמונה כל את עדיין זוכר אני
 אחד, בהיר ביום הופיע כיצד לואה,

 למרבה אחרי־הצהריים, ארבע בסביבות
 ה־ ,הבסיס חיילי כל של הפתעתם
 ב־ מלווה ובעצמו, בכבודו רמטכ״ל
 הבסיס מפקד כאשר שלימה, פמלייה

 הדרוש. בכל לו לעזור ומזומן מוכן
 לראש במכוניתו הגיע רמטכ״ל אותו

במהי הוציא המחנה, שבמרכז הגיבעה
 במרץ לחפור ■והתחיל את־חפירה רות

 וקצינים חיילים כשמאות לא-רגיל,
 מה מבינים ולא בתדהמה מסתכלים

עיניהם. לנגד קורה
 לנחש הרבה צריכים שלא חושב אני

 ביותר המפורסם ברב־אלוף שהמדובר
 ההם בימים שכבר דיין, משה בעולם,
 שיגעונותיו את ברבים לגלות התחיל

 כיש־ את יותר, ועוד הארכיאולוגיים,
 החוק על לצפצף המזהירים רונותיו
ובמדינה. בצה״ל והסדר
 ולאור בגלוי לפחות התחילה, כך
 ב־ השחיתות מגיפת להתפשט היום,

 עם או בשקט, מאז נמשכת והיא צה״ל,
ספק. כל ללא בטוח אבל סקנדלים, קצת

גבעתיים דרורי, יזהר

 הכסא ■

והדבק
 עממי ביטוי זה הכסא.״ ,את רוצים ״הם
ההמון. בקרב קרובות לעיתים הנשמע

המרה. מהאמת משהו יש זה בביטוי
 ולא לכסא, ישבניהם דבוקים שנה 25

 לא ביותר. הקצרה לתקופה ממנו יקומו
 במקומם ולהושיב לקום החבר לחם קל

מהם. ומוכשרים צעירים אנשים
 יוקרה שילטון, ששאיפתם מנהיגים אלה

 בהמוני התחשבות כל בלי זולה, ופירסומת
 העם. מן מזמן התרחקו הם האזרחים.

 יפות ומידות דרך־ארץ כל שכחו הם
 הם נאורה. מדינה בכל למנהיגים הראויות

בכבוד. להפסיד מוכנים אינם
בני־ברק חסל, ידאב

ניצוד ■

צלום! שעות 24
 אלקטרוני בזק מכשיר בעזרת
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 ולבטים בעיות
המין בחיי

ת א מ

זידמן מרדכי חד״ר
רשפים הוצאת

לרעה
נקו ״שלוש ,1905 הזה״ ״העולם 1
 למערכת. מכתב דות״, !

 ב־ שפורסם שהמיכתב להבהיר ברצוני
כביבול החתום מכתב האחרון, גליוינכם

ג.

שניאור

צור ושאליו בשמי,
נכ לא תמונתי, פה
 לי ואין על-ידי תב
 לדברים קשר כל

בו. הנאמרים
 ניצול כאן נעשה

וה השם של לרעה
אל על-ידי תצלום,

הידו למטרה מוני,
לו. רק עה

שניאור, דני
 תל־אביב

 ויאור ש הקורא :•
 הציג למערכת, בא

את הכולל דרכון

1906 הזה העולת£


