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)3 מעמוד (המשך

ת והאחווה השלום פת  צעירינו, בלב המקננ
 שמעבר הצעירים בלב שגם מקווה רק אני

ת לגבול תן מקננו שאיפות. או
'וישלים ככר, אורי

הוותיקים ותיקי
או בתצפיתכם, לפקפק לעצמי מרשה אני

ם דות  להתחולל העשויים ההמוניים החילופי
ת בסיעת ת לקראת בכנסת, חרו רו ה הבחי

 אני כן, על יתר ).1544 הזה (העולם באות
קי כי בכך, משוכנע תי  ה־ כמו הוותיקים, ו

רזיאל־ באור, ח״כים
בן־ לנדאו, נאור,

בגין אליעזר עצמו, ו
בן, כו כמו שי מ ל י

 רשימת את אייש
ת חרות מו מקו ה ב

ראשונים.
תי של גורלם ו

ה־ כמו אחרים, קים
ו־ מרידור ח״כים

ע לוטה מגורי־כהן,
ת בערפל דיין  מסיבו

ת,  אתווכח ולא שונו
 אולם כן. על אתכם

להח־ התכוונתם אם
פמן, אבניאל הח״כים של לפתם שו  אז כי ו

אתכם. דעים תמים אני
 יצא שלא בגלל הנראה, כפי יוצא, הראשון

לויי כדי תוך מעורו  מרכז ליו״ר הערצה גי
 חינו שסר בגלל יוצא השני ואילו חרות,
ת בעיני ת הסמכו סרי  החרות, תנועת של המו

 בוועידה התרחש אשר לכל אחראי בו הרואה
,השמינית.
תי ם לשני עצה מלתת קטונ הנ״ל, הח״כי

ת יט־בו לדעתי אך תינו לא אם לעשו מ ב י
 חרות- ח״כי של שגורלם לכך, נפש שלוות

 וארדיטי לוין אלטמן, אולמרט, — לשעבר
אותם. אף יפקוד —

תל־אביב גולדברג, נחמן

צרפתי פרשת
ל שהקדיש הזה העולם עורך עשה יפה
ב שנעצרה צרפתי, פלורה הצעירה פרשת

(העו כתבתו את המשטרה, על־ידי שרירות
).1543 הזה לם

 ב־ להתמיד חייבים אתם וגם פלורה גם
ת נגד מאבקכם רו  לעבור לכם ואל זו, שרי

לסדר־היום! העניין על
לון כרקת, מאיר חו

המיסתורין איש אשת
ב׳ על הסיפור סף הג י יו  הזה (העולם ג׳

 שזאת מאמינה שאינני רק יפה, הוא )1544
 ה־ איש של אשתו

הידוע. מיסתורין
או אראה שלא עד

 בחברתו כאן, תה
 אאמין לא ג׳י, של

שוי שהוא בכלל. נ
פלדי, רות

חיפה

אריד זקן
ה תודתי תונ  לכם נ

הציבו המיבצע על
 למען שערכתם רי

 לחיילים טרמפ מתן
 ).1544 הזה (העולם

הי פרי. שתשא תקווה ואני חשובה, פעולה זו
 כדי המכתב, את מנצל אני זאת עם יחד

ת ב התואר על למחו ת כ מ שביע״ , שהענק ה
ת הישנה לבדיחה תם שי  לכם ששלח והטפ

 ).1543 הזה (העולם דואדי יוסף הקורא־הימאי
הזו. לבדיחה ארוך, זקן כבר לה יש

אי־שם חייל, מזור, יורם

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למבתכים. תצלומיהם את

הכהרה
 ),1539( הזה" ״העולם כגליון
התפר המרחלת, רחל של במדורה

 לביב. יגאל העתונאי על סיפור סם
 הכותרת כי הוברר בדיקה לאחר

 נבונים, שאינם מהסיפור, וחלקים
לביב. כמר פוגעים

 על לביב מר לפני מתנצלים אנו
כוונה. בל ללא שנעשתה הפגיעה,

הזה״ ״העולם

פלדי

ה צ ל חו ה ה ד ע בר! עבורך, שנו הג
 •ז־יאולך חולצת מאורע. בל והולמת הדורה

ימינו, לאורך צורתה על שומרת
ת תכבק גיהוץ. דורשת ואינה בקלות מ
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