
תשובה

ה הקוראים של כוחם ויישר הסטליניסטי,
הזה. העולם רשימת לימין עומדים

 להיות עלינו ייגזר שוב אם .לדידי, ..
 מאחל אני אזי הנוכחי, השלטון תחת

 אבל להיבחרו. הזה, העולם לעורך הצלחה
 חופש־הדיבור את יצי/ לא עדיין הדבר

במדינה. והכתיבה
לד עליו זה, בחופש שרוצה מי לכן,

 באמצעות השלטון, לחילופי כל קודם אוג
למשל. גח״ל

ירושלים הראוכני, ׳מאייר

 בגימנסיה, לאזרחות מורי ששימש האדם
 ברוך מפא״י ח״כ

ב דיבר אזניה,
וי מיסגרת רדיו,
 לשון חוק על כוח

 עליו הגן הוא הרע.
בלהט.

 לשאול ברצוני
אתה, האם אותו:
 חושב ורבי, מורי

 ל־ הפת שסתימת
 אמצע־ היא עתונות

טובה? לאזרחות
 ל־ הוועדה כחבר

ש חוק־חוקה־ומשפט,
כלי ימים עשתה

 מחזיק עודך האם החוק, בעיבוד לות
 ה־ התגלמות היא שמדינת־ישראל בדיעה

 בבית־ אותי שלימדת כפי דימוקרטיה,
הספר?
 מוצא היה חי, היה פרויד זיגמונד אילו
 הנפשי מצבם בניתוח רב עניין בוודאי

חו׳ק־התועבה! מחוקקי של
תל-מונד תשובה, קלמן

אש לוי ורק מנוולים, שכולם מסתבר
ידע. לא פשוט הוא טהור. כול

 לי מזכיר זה
 התעמולה את קצת

 במישטרים שהפיצו
מסויי־ דיקטטוריים

 הפירר ״אילו מים:
 סבי שנעשה מה ידע

 ״אילו או: בו...״
 מה ידע סטאלין

״אצלנו. קורה . .
אחי־ שדמה
רמת־גן יונה,

 כרוז מציע אני
את״א: לאנשי חדש
 לנו איכפת לא

חו־ את שמועסלים
בישראל! פש־העתונות

הצבאי! המימשל שקיים לנו איכפת לא
 את מפעיל אשכול שלוי לנו איכפת לא

האנגלים! של הקולוניאליים חוקי־החירום
האינדבס! את שמזייפים לנו איכפת לא
 מתנגד אשכול שלוי לנו איכפת לא

חוקה! לחקיקת
ש חוק־שבת שיחוקק לנו איכפת לא
 להתרחץ הבית, מן לצאת עלינו יאסור
]ספורט! בתחרות לחזות בים,
 חולים מאות שימותו לנו איכפת לא

בהווה! ניתוחי־המתים איסור בגלל בעתיד,
איתני! רינה פרשת לנו איכפת לא
 יישבו צעירים שרופאים לנו איכפת לא

במאסר־בית!
 חברי־ מאדמתם שינשלו לנו איכפת לא

מפלגתית! למשמעת סרים שאינם מושבים
איכפת. בן במי׳קרה, לי,

הזה. העולם רשימת בעד אצביע לכן
 תל־אביב כאומן, חיים

החופשיים הבעלים
בע של גבורתו עלילות את בעניין קראתי

 בדבר ״אנשים״, במדור שהופיעו כפי לי,
ה (העולם החופשיים הבעלים אירגון הקמת

).14-56 זה
 לציין ברצוני התמונה, והשלמת להבהרת
 לפי שהינה, בעלי, של הנוכחית שלנסיעתו

 האירגון, במסגרת הראשונה הבנתי, מיטב
אשתו. את הוא מצרף

 לאישור ניזקק באירגון חבר שכל למרות
 לטיול אשתו את עימו לקחת כדי מיוחד

 האישור מקור עדיין לי נודע לא בחו״ל,
לבעלי. שניתן

תל־אביב עורכת־דין, לידסקי, ;ירה
הילטון של הטון

 גיליתם פתאום מה הפעם. אותי הפתעתם
(ה הילטון מלון כלפי טוב ויחם סובלנות

 ונשלמת הולכת שבנייתו ),1454 הזה עולם
עתה?

 אדמות על ניבנה הוא כי שכחתם כלום
המוסלמי? בית־הקברות

ש הכסף סכומי את פירטתם לא למה
או, ישראל? ממשלת המלון בבניית השקיעה

)6 בעמוד (המשך

אחי־יונה

ד ר ׳ ־ י מ ח

החדשים: החבריה של ראשון גלוי־דעת
 שניים חורקי 2700 האקוסטיקה, התרבות, היכל נגד בבחירות

 '•1965 מאלט כ״חבר׳ה הוכתרנו (ר׳ל), בנות 300ו־
לדורות) (בכיה בנו? נלחמו כיצד
 השופטים, לכסאות מתחת חלול) (מטען פצצות טמנו שניים, חרקו
 שוחחו האמצעי), (בפסג׳ כסאות של שלמה משורה השמן את גרשו

 ועוד• ז) ההגינות (איפה האמהות 2700מ־ אחת כל עם אישית
ומאלט טקטיקה ־ נבחרנו?? למה

 ג׳ ביום תערך העמודים במשחק החבריה של הראשונה ההופעה
 מאלט מוזמנת• בנות) כולל (לא השכונה בי• רסקו גייסות נגד

למנצחים• מובטח
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