
.ששש שקדים. ששש... חרות! .  שע־ .
רוריה!

 טעימים יותר, טובים חרות של השקדים
מפא״י. של משקדיר, יותר

מלחי,_חיפה רותי
 חרות תרגיש השקדים של המר טעמם את
הבחירות. ביום

נתניה כרגמן, דויד
 אנשי שקיבלו האדמות מפרשת הלקח

מלמ סנה, משה של והחזרה־בתשובה חרות,
 עתיד שום הזו בארץ אין אחד: דבר דים

ממש. של לאופוזיציה
 עדיין נמצאים הזה, העולם אנשי אתם,

 במישטר, במלחמתכם ומשוזיצים בפורמה,
 או משהו, יציעו לכם וגם שנים, יעברו אך

 כיצד כולנו נראה ואז מעצמכם, שתתייאשו
 אתם וכיצד מקק״ל אדמות מקבלים אתם

השורה. מן לציונים הופכים
סבלנות. רבותי, סבלנות

פתח־תקווה צימרמן, מאיר
ישן הכטחון

ה בטחון נם איך מצולמת, הוכחה הנה
שלו. הצהריים שנת את מדינה

.

הצכאי המימשל שער
 השבתות באחת על־ידי צולמה זו תמונה

בעכו. האחרונות
ה ח מ , ש ר י טבעון קרית נ

כקאהיר קוסיגין
 מתערבבת הישראלי לקומוניזם שינאתכם

העולמי. לקומוניזם עיוורת בשינאה אצלכם
 ורצינית גדולה כתבה הקדשתם לא למה

 ו־ במצריים, קוסיגין של השיכנוע למאמצי
 השלום למען ברית־המועצות של ולתרומתה

 ובעיקר ערב, מדינות מיתון על־ידי במרחב,
עבד־אל־נאצר? גמאל של הגובר מיתונו

חיפה לוי, הרברט
מו הוזכר הדבר או  אורי של המדיני בנ

או שפורסם בכנסת, אבנרי ל בדו״ח במלו
).1500 הזה (העולם בוחר

דויד עד מדויד
 על הכועסים הנוער, בקרב רבים ישנם
 כי על הזה העולם

 מלתקוף חדל אינו
 בן־גוריון, דויד את

לכ רק הכוונה ואין
 ה־ ״הקומדיה תבה

ה (העולם אווילית״
).1499 זה

 האם זאת, מלבד
 הוכיח אשכול לוי
 עצמו את עתה עד

 האם מביג׳י? יותר
 בעול נשא אשכול
מקוד יותר המדינה

מו?
 כי לדעת, עליכם

 אדם לישראל עוד יהיה לא רבות שנים משך
 בן־גוריון, של זה כמו גיבורי הלך־רוח בעל
 קם לא דויד עד ש״מדויד בגאווה לומר ויש

כדויד״.
 רמלה נחום, יחזקאל

מינו ושאינו מין
 של הפנימית בחלוקה שטעיתם לי נידמה

 ועירי ),1500 הזה (העולם האחרון הגליון
השערים. את בבתם

ה יהדותו — הקידמי השער של הנושא
 לעבור צריך היה — טרק של מפוקפקת

מח־ — האחורי השער ואילו הגליון, לסוף
)6 בעמוד (המשך

נחום
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