
מכתבים
 סגנית. או טיס מלכת־ של בתואר פעם נשאה

זאת? מזכירים אינכם לה למה אז
תל־אביב גרשוני, מיכאל

כיום בינדר־רודולף זיווה
מלכת־המיס

והםאדקוכגים .משה
 כשהוא שוב, נעלם דיין משה בעוד

 היה שהוא המיסתורי הרשום את יוצר
 כי מכחיש הפרסי השאת ובעוד בטהרן;

 ועם קרחת עם אדם בחייו פעם אי ראה
 כי חושד אני — עינו על שחורה רסיה
ש הסארקופגים באחד התחבא דיין משה
 העתונאים את לעורר כוונה מתוך בגנו,

 שליחות שהיא באיזו נמצא שהוא להעריך
 דמשק כווית, בטהרן, חשובה דיפלומטית

איפה. יודע האלהים או
 ל־ רחל אשתו אותו מלווה היום למחרת

ה את כשעזב בן־גוריון. נמל־התעופה
 מחייך הוא אותו, מקיפים והעתונאים יציאה
 בדמשק בכווית, בטהרן, היה לא כי ואומר

לש איש בדעת עלה לא מדוע ריאד. או
 לא האם המבריקה, השאלה את אותו אול
שבגנו? בסארקופג היה

תל־אביב שריין, יוסף
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המי□ חציבות

(

סמן חברו את סגור
יורדת זע^ת

נואשת. זעקה ממש זו
 איך היא השאלה לארץ. לחזור מתה אני

זה?! את עושים
 לשלושה אב קנדי, אלמן עם התחתנתי

 הסטנדרטית החיים לרמת הרגיל ילדים,
 מאוד מעוניין עצמו הוא בקנדה. המקובלת

ה לפיענוח זקוקה אני אך ארצה. לעלות
מיל לא אתה אם זאת עושים כיצד : סוד

? הצער למרבה יונר,
 אוכל ממנה הקסמים באר היא היכן
 מקום לרכישת לירות אלפי מאות לשאוב
 מקרר כגון ״המותרות״ ולקניית מגורים
ו אפיה תנור כביסה, מכונת חשמלי,

 ללוקסוס. בארץ הנחשבים פטיפון, אפילו
כך. על לחשוב פשע פשוט

 עושים אתם יקרה, כלכלית מנהיגות
 ייצור פועל ייקח מהיכן !מעצמכם צחוק
 המזון, כמו המותרות כל בעד לשלם כסף

 באמת הם אלה כל האם ? והביגוד החינוך
? מותרות

 לכם יביא בתנאים, עוסקים כבר ואם
אישית. דוגמא

 בידי נעשתה בארץ האישיים חפצי אריזת
 כחמש נמשכה אנשים, שלושה או שניים
 תשגיר חברת ממני שדרשה והמחיר שעות

 דולאר 656 מאשר יותר ולא פחות לא היה
 במישלוחים העוסקת החברה גם קנדיים.
 ומעבר. מעל הוא שהמחיר טענה בקנדה
 ולא מיניה לא נעניתי זאת לברר בנסותי

 פיקוח שום בארץ שאין לי הוברר מקצתיה.
 רוצה איך ומשלוחים. אריזה מחיר על

 צפון־אמ- למדינות לייצא מדינת־ישראל
כאלה? מחירים עם למשל, ריקה״

 ורבים שפגשתי אנשים הרבה רבותי,
 לארץ, לעלות ניסו שמעתי, עליהם אחרים

חודשים כשישה שהו הם אליה. לחזור או
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