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החתולית ההגנה אירגון חברי

!בן־גוריון דויד רבות, שנים מזה הנערץ
כשאין ועתה, ממנו, פחדתם השנים כל
ראש. מרימים אתם כוח, בידיו

 הסכימו לא משרד־הבטחון מנהלי למה
 הביע אילו הרי למענו? החגיגות את לארגן

שלוש לפני לכך, רצונו את עפעף בניד
 להעמיד הראשונים הם היו למשל, שנים,

 את לציין כדי הראש, על המדינה כל את
 מנצח צה״ל, יוצר של השמונים הולדתו יום

וכו׳. וכו׳ הבטחון איש סיני,
 מגיעים לא כבר הללו התארים כל האם

 בשדה־ פשוט לאזרח כשהפך עתה, לו
קטנה? מפלגה ולמנהיג בוקר,

ירושלים הכהן, אביגדור

אני וגב אתה גם
 שמזדמן פעם כל אך מדוע, יודע אינני

 לשוב הרצון בי מתעורר הזה, העולם לידי
אבנרי. אורי איתך, ולהתווכח

 ולזכותך חבר־כנסת, להיות הצלחת אתה
מר שאתה לציין יש
בכנסת, לבקר בה

ו ויכוחים, מעורר
ב לפגוע ממשיך

ה מהנכסים כמה
 שיש ביותר קדושים
לעמנו.
בנקו הפעם אגע

בלבד. אחת דה
 מיום בגליון קראתי

— תשכ״ו תמוז י״ח
 תאריך שמיים! שומו
 העולם בגליון עברי
 שאתה — 1505 הזה

לתא בכנסת מתנגד
 השתמשה הממשלה — קרה? מה העברי. ריך

הכללי. בתאריך במקום העברי בתאריך
 התאריכים? בשני הרע מה אורי? יש, מה
 אתה (גם היהודי לעם אנו בנים אחד מצד
 במדינה החיים מתנהלים ומאידך אני), וגם
כולו. בעולם המקובל האזרחי, הלוח פי על

 תלושה זה בגלל האם האסון? מה אז
ישראל?

פתח־תקווה ה,1נ אליעזר

בעורף* תקיפה
בענ לברי־סמכא אתכם חשבתי עתה עד
בכך. לפקפק התחלתי עתה אך המרחב, ייני

ב הכתבה הסיבה:
 ,מוות במרחב, מדור

ה (העולם לאחים״
 המספרת ),1514 זה
 הציע 1942ב־ כבר כי

 לחסן עבד־אל־נאצר
 את לאחד אל־בנא
 של הקומנדו יחידות
 עם המוסלמים האחים
ה הקצינים יחידות

והמשטרה, חופשיים
ה את לתקוף כדי
בעור הבריטי סבא
פו.

 היו באמת האם
אז? כבר קיימים החופשיים הקצינים

רמת-גן כהן, שאול

טובה שנה
ולתנועה. לעתון ברכה שנת

לון בר־עוז, ושמואל אורה חו

שלום! שנת טובה, שנה
ראמה כפר קאסם, נביה

טובה. שנה
תל-אביב פישר, משה

 כה החדשה! בשנה החדש הכוח הגברת
לחי!

רמלה בנכנישתי, אברהם

הברכות. מיטב
 אשדוד גרשוני, וששון הלן

החתולים מדינת למען
החתולים את שהשמיץ כרסומי, לארנב

 ולכל ),1516 הזה (העולם למערכת במכתב
 הם אם בין שניים, על המהלכים ידידיו
 מעיריית רוצחים הם אם ובין בני־אדם סתם

 נילחם להשמידנו! לכם ניתן לא תל־אביב:
בצפורניים! נאבק האחרונה! הדם טיפת עד

 את הקמנו דן, בגוש אי־שם השבוע,
 החתולי, ההגנה לארגון הראשון הגרעין

עצ להגנה הצעירים גורינו את לאמן כדי
מית.

 אל שלכם. השיטות לפי אותכם נכה אנו
עצ בהגנה התחלתם אתם גם בנו. תזלזלו

 ר,מ־ ,מקיפה להגנה עברתם מצומצמת, מית
 ובהקמת בכיבושים וגמרתם בהתקפה, שכתם
 מיאו! מיאו! וננצח. זו בדרך נלך מדינה.
מיאו!

 אי־שס החתולית, ההגנה אירגון

חדשה דרד
 המועד ומתקרב הולך להזכירכם: ברצוני

מתר סיני. למלחמת שנים עשר מלאות של
 ואנשי- החוקרים הפרשנים, המדינאים, בים

 אמרתם אתם אשר את עתה שאומרים הצבא,
שהת ישראל, של הבטחון מדיניות אז: כבר

 לשיאה והגיעה התגמול פעולות דרך פתחה
הרגל. את פשטה בסיני,

היש במדיניות חדשה לדרך הזמן הגיע
ראלית.

תל-אביב ברגר, איתמר

יפית מה
 מחו״ל המיליונרים של ראש־השנה אורגיית

 מוכיחה ),1516 הזה (העולם ישראל ובנות
 בפני מנחיתותנו השתחררנו לא עדיין כי

 בפני יפית מה אנחנו רוקדים ועדיין הפריץ,
הגביר.

 חדרה כרקוכיץ׳, מרדכי

צודקת לעולם טעות
י הוקפה זו מלחמה גם כ מ ס מ  ־עשן ב

 הזה (העולם וסיסמות מליצות של סמיכים
1515.(

חיפה בן־אברהם, י. ש.

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1

ת צורתו על שומר  המקורי
 ונוח, הדוד ימים, לאורך

לקיפול. קל

אצל להשיג י ע מעוצב

אחניר
ה בתי פנ או  ה

ך הראויים ת מ א ל

? 1ד 0
שלם הסריג ת ללאהמו בעיו
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