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בבגדאד פצצות
 בכתבה שהובאו פרטים שני לתקן ברצוני

 ),1500 הזה (העולם פצצות?״ הטיל ״מי
 בתחילת בעיראק שאירעו במאורעות שדנה
החמישים. שנות

 לוזתר עיראק ליהודי שהתיר החוק )1(
ל כדי נתינותם, על

 לא לישראל, הגר
א בסודיות, נתקבל

 בשני נתקבל לא
 ביום בתי־ד,נבחרים

ה טיוטת רק אחד.
 על־ידי שהוצגה חוק,

 ג׳אבר, סאלח המנוח
סודית. היתד,

 המשפט בית )2(
 לא בעניין דן אשר
 זה היה צבאי. היה

 רגיל, בית־משפט
שו משלושה מורכב
פטים.

פסק־ חייב העיראקי, הפלילי לחוק בהתאם
 אישור את לקבל זה בית־משפט של דין

שופ מחמישה המורכב העליון, בית־המשפט
 אישום בסעיפי שהמדובר מיקרה בכל טים,

עולם. מאסר או מוות גזר־דין הגוררים
 פסק- את לבדוק חייב העליון בית־המשפט

 זה אם אפילו דלמטה, בית־המשפט של הדין
זכאים. הנאשמים את מצא האחרון

אור־יהודח אלוויה, כדורי

לבוחר דו״ח
 אצלנו שקרה מה לכם לספר מוכרחה אני
האחרון. ו׳ ביום

 למאמרו נתגלגלה והשיחה במסיבה היינו
 ״דו״ח במדור אבנרי אורי ח״כ של האחרון
לחב סיפרתי ).1500 הזה (העולם לבוחר״

הצבי הכנסת איך הסיפור את שם שהיו רים
הצעת־השלום. נגד עה

 קרה, לא בכלל שזה אמרו החברים כל
 העתונים כל היו קרה זה שאילו מפני

 אחד אף גדולות. באותיות זה על כותבים
קורא. שהוא בעתון זה את קרא לא מהם
 שנטלפן והצעתי אותי, הרגיז כבר זה

ש הבחורים, אחד ונשאל. אחר לחבר־כנסת
 לחבר־כנסת לטלפן התנדב גח״ל, איש הוא
 אישר חבר־כנסת אותו עשה. וכך גח״ל, של

 נכון, אבנרי ח״כ של התיאור כי מייד
ככה. קרה באמת ושזה
 רשימת הרוויחה זו שבמסיבה חושבת אני

 זכות- בעלי יהיו שכבר בוחרים, כמה ש׳
הבאה. בפעם בחירה

תל-אביב גדליה, אסתר

 דוכן מעל ראש־ר,ממשלה של דבריו לאור
 הכוה סיעת של היחיד הנציג כי הכנסת,
 רצינית יותר עבודה בכנסת עושה החדש

 אני ביחד, גח״ל של חברי־הכנסת 26 מכל
 זמן כמה ולשאול: העתונים אל לפנות רוצה

 את ותפטרו נגדו החרם את תקיימו עוד
סתמיות? מילים בכמה בכנסת דבריו
שלכם, הכתבות לשאר להאמין אפשר איך

 שבו כזה, בנושא אם אחרים, נושאים על
רו לבוחר, בדו״ח האמת את לקרוא אפשר

מסולפת? לגמרי תמונה נותנים שאתם אים
ראשין־לציון גור־ארי, גדי

בכנסת, היושבים המישטר, של הרובוטים
 נגד כלל בדרך הם

 הזה (העולם השלום
ה במיקרה ).15100
 לא השלום טוב,

 אותם מעניין כך כל
דע שיביעו כדי עד
נמנ והם עליו, תם

עים.
 העם תגובת מה

המיש־ בעד שהצביע
נמנע. הוא סר?

המפל, יהודה
תל־אביב המפל

שערוריה ששש...
 חרות אנשי בפח, נפלתם סוף כל סוף

המיסכנים.
 מצד שחיתות על להתריע עוד תוכלו לא

 טובות חלוקת את להוקיע תוכלו לא מפא״י,
פעם. שעשיתם כפי ההנאה,

אד קבלת על־ידי העוגה, מן בנוגסכם כי
 מן לחלק הפכתם ),1499 הזה (העולם מות

הקיים. המשטר
ירושלים גן־הלל, יעקוב

של הבאה למלחמת־הבחירות סיסמה הנה
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