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חדשה? מפלגה
(העו במכתבו הציע סקורניק אריה מר

 יקימו הזה העולם שעורכי )1438 הזה לם
 כדי השלטון, על ויילחמו חדשה מפלגה
 נשמעת זו תביעה המישטר. את לשנות

וב בגלוי לאחרונה,
במכת גם מרומז,

אח קוראים של בים
רים.

 את להביע ברצוני
זו. להצעה התנגדותי

 שאם ספק לי אין
עורכי היו אמנם

מתייצ הזה העולם
 היו לבחירות, בים

לשניים־שלו־ זוכים
 (אני מנדאטים. שה

 ■מצביע הייתי עצמי
בעד עצומות בעיניים גולדיו

שתור רשימה כל
הזה). העולם עורך על־ידי כב

תע מה הדבר? יביא תועלת איזו אולם
 רק תוכל היא בכנסת? כזאת סיעה שה

 — דיעותיד, את ולהשמיע חמס לקרוא
ממילא, הזח העולם עושה זה את והרי

מאד. יעילה ובצורה
 במיבנד, מכריע שינוי יחול לא עוד כל

אנשים של מקומם אין בארץ, הפוליטי
 יסתאבו רק הם בכנסת. ומוכשרים צעירים

שם.
רנזוז־גן גולדין, אייה

ואלאכאמה כרמיאל
 (העולם באלאבאמה״ ״רב העורך, בכתבת

 מעובדה אבנרי אורי התעלם ו),438 הזח
 באר־ הכושי המיעוט חשיבות: בעלת אחת

 בלתי־ כחלק עצמו את רואה צות־הברית
 האמריקאית. האומה מן נפרד
ישראל. לערביי ביחס הדבר כן לא

וכנים אבות
 בין דימיון כל אין

ל ישראל, מאגודת
 שתמונתו האדם בין

מכתבו לצד מופיעה
).1437 הזה (העולם

 ב־ הזהרו חכמים
תמונותיכם.

 ידעתי לא אגב,
 אגודת שאנשי כלל

 על נמנים ישראל
הזה. העזלם קיראי

כן־שלמה, יצחק
ירושלים

חיפה נחמני, גד

פרוש מנחם ח״כ

פרוש ח״כ מצ הזה, העולם
במכת ששיבץ טער

 אביו. תצלום את פרוש מנחם ח״ב של בו
 ראה — פרוש ח״ב של האמיתי תצלומו
תמונה.
הערב עולם
 תשרור האנטי־ערבית שהרוח משוכנע אני
 העולם שרעיונות כך רבות, שנים עוד בארץ

 אנשים ימשכו לא השמית והפעולה הזה
השבועון. של הגדולה תפוצתו למרות רבים,
 עתון־ ותוציאו שתייסדו מציע אני לכן

 — בערב באמת שיופיע — אמיתי ערב
במרחב. שמתרחש למה נאמן שיתן-כיסוי

 מן העירום את הוציאו נוספת: הצעה
 מן חלק תפסידו כר על־ידי הזה! העולם

חדשים. קוראים תרוזיחו אך הקוראים,
ירושלים גונן, יורם

לינץ׳ משפט
 28ב״ הכיל, י),436( הזה העולם גליון
 הבא: החומר את עמודיו,

 עמודי שמונה פירסומת; עמודי שבעה
 ותייריה; ישראל אזרחי של ומישכב מיזמה
 מלווה הצפוני, הגבול של מרתק תיאור

 תופסי בצילומים
 של וברשימה מקום

הע וגבעות: ישובים
 מחודשת גירה לאת
 בורגיבה נאומי של

ל שבחים הקדוש:
אז השמית: פעולה

 מפני דראסטית הרה
סר מתקרב; פיחות

ותש כדורגל טים;
בץ•

 מבין אני עתה
הפיר־ הופסק מדוע

 חב־ שמות של סוס גרינדלינגר
ראשית, רי־המערכת.

 מודעות. עבור טוב הוא המקום. על חבל
 משפט מפני מפחדים המערכת חברי שנית,

)4 בעמוד (המשך

 עולמי, למוניטין שזנו טרי, הדר מפרי נפש משיבי משקאות
בארץ. ההדרים ענף מחלוצי בע־מ, הדר מוצרי ־פדדט־ ע־י מיוצרים
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