
שאלות: מיספר מתעוררות ומאליו
 ממאה, יותר קצת שנהרגו כתוב היה א)
המדוייק. המיספר ידוע לא האם
כמה, יהודים, גם היו ההרוגים בין ב)

סוד. עדיין זה האם היו, הם מי
מ שצמחה התועלת מה — העיקר ג)

 שקול זה האם — כן ואם הנ״ל. הפעולה
שם. שנהרגו מפשע החפים כנגד

האח את לדין להעמיד צריך דעתי לפי
כיום. עוד אפילו זו. לפעולה ראים

קרית־טבעון אופנהיים, נירה

הוויכוח חופש ■

המתגיירת והחשפנית
 הזה העולם גליונות על הערות מיספר

האחרונים: מהשבועות
 להגיב אבידן לדוד נתתם לא למה )1
 חופש זה בן־אמוץ? דן של האשמותיו על

שהו פרטים על מסתמך (אני זה? ויכוח
בלהימון). פיעו
זבל הוא המרחלת״ ״רחל מדורכם )2

עידו

 והנמוך הבינוני המעמד מן לאנשים המיועד
 קורה מה לדעת עזה בתשוקה הממולאים

שלמעלה. אלה אצל
 ועל המתגיירת החשפנית על הכתבות )3

 ריח. ובלי טעם בלי היו סנתרית־העירום
 ? לא למה — עירום תמונות לפרסם רוצים

מפוברקת? מסיכה דרך למה אבל יפה. זה
 הוא — של וולטר על לכתבה תיקון )4

בקשתו. על־פי לבנים יד לבית הובא
קריית־אונו עידו, אילן

 אככעות ליקוק 9

השכונות מניהול
 בניהול רב סיפוק לי גרם בן־אמוץ דן

 ממש הוא ).1768 הזה (העולם חשבונותיו
 תקע כאשר לשוני מעל המילים את ליקט

 שמות של המטופשת ההעלמה על לצנזורה
המסוק. חללי

 למפרסמים שמנה מנה הכנים הוא ואיך
המס באבל״ ״השתתפות מודעות בעיתונים

צביעות. מרוב ריחות
 הזה הנפוח הנוד את פיצץ הוא ואיך
השלו המאה מסרטי אביה דוד המכונה

האצבעות! את ליקקתי ממש שים...
חולון ישר, ז.

 היפש ■

האמונה
את מוות שינאת שונא שאני למרות

כ שערות המגדלים הזכרים־ממין-נקבה
שהת הראשון הזוג את מברך אני נשים,

(העולם אכזיב במדינת אזרחי באופן חתן
).1768 הזה

 אני בעיני. מוצאת־חן שלהם ההתחלה
 אזרחית חתונה :מההמשך רק מודאג

 הזוג כשבני אך אזרחיים. חיים מחייבת
כור על האלוהית, למדינת־ישראל יחזרו

 את דתיים. חיים לחיות יאלצו הם חם
 של פירושו למול. יאלצו הם צאצאיהם

האמונה. חופש של האידיאל דריסת דבר:
 מתחיל כבר אני נעלה. חיתה ההתחלה

החזירי. ההמשך על חושב כשאני לבכות
מטולה פומסדם, ירחמיאל

 מכתבים חשולחים ?וראיס
 בקגרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביחם. נות
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17709 הזה העולם


