
מכתבים
ל ■האמצעים מלוא לו אין עדיין האוויר

 למשלוח לחכות גם ועדיף — זאת בצע
מארה״ב. ״פנטומים״

חיל לפתע יצא זאת כל למרות ■״והנר״
 של ביתו מעל ״בומים״ וביצע האוויר !

 בקאהיר נאצר אל עבד גמאל מצרים נשיא
בעומק. מטרה הפציץ וכן פעמיים. פעם,

 השבתות שבאחת נתברר נתברר? ״מד.
 לבקר הוד, מוטי חיל־האוויר, מפקד יצא
 הבטחון שר — בצהלה ■לרחוב שכנו את

ה־ על סוכם ביניהם בשיחה דיין. משה
 הביא הוד נאצר. של ביתו מעל ״בום״

 שר־ אישור בצירוף ההצעה את לישיבה
 ״הדבר את לבצע כן אם והחליטו הבטחון.

 לכן קודם שכאמור, למרות, — הזה הקטן״
מצ בעומק הפעילות את לדחות הוחלט

המשי ■שמיד מוצלח, כה היה ה״בום״ רים.
 להידרדרות עד — נוספים במבצעים כו

 שהביאה לעומק, ההפצצות של הגדולה *
הסוביי והטייסים הטילים מומחי את כידוע

 ההתשה מלחמת את חידדה למצרים, טים
 הטילים ידי על ה״פנטומים״ להפלת עד

ל ישראל את ואילצה — התעלה בשפת
 יוזמת בסים על האש הפסקת את קבל

רוג׳רס.
לבומרנג.״ כן, אם הפך, ״ה,בום׳

לא? מאלף,
נתניה קורנבלום, נימין3

פרס שר־ביטחון
ביותר ההגון

בעיגיים פרס
 לפעמים לי נדמה הדה, העולם למיקרא

 קורבן- פעם בכל לכם מחפשים שאתם
 שעליתם דיין, משה זה היה פעם :תורן
 מיני בכל אותו והאשמתם הרף ללא עליו

 וכלה נשים עם מהתרועעות החל האשמות,
מגדול ירד כשדיין עכשיו, בשוד־עתיקות.

 שמעון שר־הביטחון את לכם מצאתם תו,
̂רס שעמדותיו להיות יכול אליו. להיטפל ׳

 את תואמות אינן פרס של הפוליטיות
 שנשארו המנהיגים מכל אבל השקפותיכם,

 והכן ההגון הישר, המנהיג הוא פרס לנו
עליו. לסמוך שניתן ביותר

 עליו, מלטפם לחדול לכם מציע הייתי
ל תגיעו אתם וגם היום ירחק לא שכן

 שיכול הוא פרם שימעון רק כי מסקנה
המדינה. את להושיע

 לוד קירשנר, מ.

ביותר המתיז הח״ב
 התחרות שלב את ״סגרתם״ כבר כי אם

 כדאי — ביותר״ המרגיז ״הח״כ התואר על
 ביותר, המרגיזים חברי־הכנסת בין להפליל־

 יושב־ את אלא יותר, ולא — פחות לא
 כ־ שהוא, ישעיהו, ישראל הכנסת, ראש

 ״המערך״ סיעת של ״עבד־נרצע״ הגדרתי,
 1 מם. הקורבן היד. אבנרי, אורי בכנסת.

״הבוח אותנו, ששירת בעת זו נרצעות של
דעת מד. והשביעית. השישית בכנסת רים,

? שמו את לצרף עוד אפשר ? כם
ירושלים אכניאל, ד.

יותר טוב ממחר
 בג׳ונגל נגיע אנה עד פה? קורה מה
מ ולקום להתרומם צריך ? חיים אנו שבו

 אנשים שקענו. שבה בירא־עמיקתא אותה
 כל איבוד תוך למחנה ממחנה עוברים

לא דואר והומאניות. מוסר פרופורציה,

 חברת־החשמל יוצאים, לא אווירונים מגיע,
והפסיכו בעיניים, חושך לנו לעשות רוצה
 כיצד לנו. נשבר השאר. כל את לוגים

 הוגנת חברה יצירת של הנס את מחוללים
בה? נתפאר שכולנו

 לעשות אפשר מה לדעת אותי מעניין
 הארץ. לתושבי יותר טוב יהיה ■שממחר כדי

 ונראה אחד, כגוף הנשים, אנו, נקום אולי
פמיניסטית. אינני ואני הגברים. להם

רמת־החייל הס, אסתר

 קורות על בכתבים לקרוא מרבה אני
 פעם ובכל וארץ־ישראל, הציונית התנועה
בקונ לעיני. שמתגלה ממה מחדש מופתע

 הד״ר התבטא ,1937 ,20ה־ הציוני גרס
ה הוועדה לחברי זאת ״אמרתי וייצמן:

 ארץ־ישראל את הבטיח אלוהים : מלכותית
 החשוב מיסמכנו היא זו והבטחה ליהודים,
 בהאג האזורי שבית־הדין ספק אין ביותר.״

כהוכחה. זה מיסמך יקבל לא
 דיפלומטיה באואר, יהודה של בסיפרו
 טען ״...כך השאר: בין קראתי ומחתרת,
 הבריטי) (שר־המושבות מקדונלד מלקולם

 בעוצמת לזלזל להם אל כי היהודים, כלפי
 את גם היום הכוללת הערבית ההתנגדות

 בעלי הם רוב, הם הערבים ערב. ארצות
מוצ לא אף אפשר, ואי רב, זמן זה הארץ

 עליהם להטיל בכוח להשתמש יהיה, דק
)10 בעמוד (המשך

אמר וייצמן
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