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גבר... לבב

חיוס
רולח

להודו עוברה
 קשה. עובד אני

 .להרביץ אוהב אני אוכל, כשאני
לרושל... הודו של כרו! רצינית, פולקע

 הלול לענף למועצה לפנות נא התפריטים לניוון
חינם. מתכונים חוברת ת״א-לקבלת 124 ת.ד

ם י ב ת כ מ
 בקומה ■

זקופה
בקי רבים חברים ואיתנו ואני, רעייתי

 ההצתד, על ולשמוע לקרוא נדהמנו בוץ,
המערכת. במשרדי הנפשעת

 לצאת יידע הזה העולם כי בטוחים אנו
 שיצא כשם זו, מהתנקשות זקופה בקומה

בעבר. קשים ממבחנים
גבולות קיבוץ אמיהי, יוסי

 למאות מקרב־לב מודה הזה העולם ■•
הז והביעו עזרתם את שהציעו הקוראים
המערכת. משרדי משריפת דעזעותם

 שייפת ■

מיצווה
 אני !להיפך !תנחומים מכתב לא זה

 העם בני ורוב הרבה שמחתי בזה מפגין
בזה. בטוח אני בדעתי. הם בישראל

מלכה

מסוכן, ון,33 ■

 חיזקו ■

ואימצו
מ מזועזעים אנו

וה השפל המעשה
 חזקו אנא מכוער.
ואמצו.

 אצר, אילנה
כהן, פנחס

מלכה, אדי
 הוועד חברי
 תנועת המרכז

לבן, כחול
ירושלים

ומשפיע מרגיז
 להוכיח יכולה אוייביכם של זו פעולה

 שפירסמתם הדברים היו כמה עד לכם
ו מרגיזים מסוכנים, נכונים, בעיתונכם
 לא כאלה, היו אילולא שהרי משפיעים.

מהם. כלל מושפעים יריבים אותם היו
משו מה דבר יש האם :השאלה נשאלת

 ובין עיתונכם למערכת ׳שקרה מה בין תף
 בגרמניה יהודי מוסד לאיזה שקרה מה
אז? של

לוויכוח. ■נתונים תהיו עוד ודדככם אתם
 שהרי פעילים. שתהיו מאוד חשוב אך

 אדם לכל מלא ביטוי אין שבו בעולם
 היטב לנו המוכר לפרדוכס מגיעים ואדם,

הללו. ומהזמנים מההיסטוריה
תל־אביב איזנברג, אשר

תצלצלו ■

ואבוא
 אך ממני, פרט מערכת עובדי לי אין

 שהיא צורה בכל לכם לעזור אוכל אם
 אשמח הקרוב, בגליון מגיה או ככותב

 יומיים. או יום לכם להקדיש
ואבוא. לי תצלצלו אותי, צריכים אם

חיפה איון, גבריאל
זעזוע ■

עמוק
 הפשע מן נשמתי למעמקי עד זועזעתי

הזה. העולם מערכת בהצתת נגדכם שבוצע
הצ לכנסת האחרונות בבחירות אמנם,

הב בבחירות אד רשימתכם! למען בעתי
 קולי, את לכם ליתן שלא חשבתי אות

דברים. מכמה והתאכזבתי הואיל
 הבאות, שבבחירות מבטיחכם אני עתה

 הקול, את לכם אתן שאני בלבד זו לא
קולות. אלפי לכם אגייס אף אלא

טבריה דגני, א׳ יצחק

 כך. לכם לעשות היתד, מיצווה ממש
 אותכם יניע זה שסיקרה תפילה אני
 אם שתחליטו לפני רבות לחשוב אולי

מחו להגות הראויים עיתונים בין מקומכם
והדמוקרטיה. העיתונות פש

תל־אביב קורא,
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שימנה דברי
 על לשמוע שמחתי כמה מושג לכם אין

 הזה. העולם משרדי של השריפה
הארכיון. על בפרט

 מתמונות־עירום חוץ שם, לכם היה מה
שישגה. ודברי

והריה הבזים, אחד

 יש ₪

אלוהים .
הזה. בהעולס ואש בשמיים אלוהים יש

ת., ירושלים א.

עיצרו ■

הדתיים את
 שיקומו זו? במדינה הגענו להיכן עד

 מאי־ ויהיו ישראלים יהודים בני־אדם בה
הרופ חיי על מין
ב הפתולוגיים אים

רצח.
 זו; במדינה שיהיו
 יהודים בני־אדם
 שיהיו ישראלים

 אוכלין ולא •שובתין
 את ״להציל מנת על

 ישראל״ בנות נפש
 רב מכין היו ואף

ש על בתורה גדול
 לחתום מסרב היה
 ■ופת- כרוז אותו על

 לרחמי הקורא שגן
שמיים...

 אישים חדלי בריונים יהיו מתי עד
 מכרי- ויהיו חוצות בראש משתוללים אלו
? גלי בריש מזימותיהם זדון על זין

 ואין בידם, עוצר שיהיה בלא מתי, עד
כנגדם? פיו פוצה

 רוצה אני — האלה ה״דתיים״ את עיצרו
לרדת.

אילת בהן, מיכה

נקרא הבה ■
כשמו לילדנגמיבים ■

פוזיטיביים
 אמיתים כגברים אש. למזל נכנסתם

 מזיקה, לא זהירות אבל תתגברו, אתם
מוגזמת. נראית שהיא ככל

 לאחד עבר. מכל צצים הכנים הידידים
 הודות הכל עם באזניים חורים שעשיתם

 ברדיו, היום שמענו והטלוויזיה, הרדיו
 אולי הנגטיבים את לכם ששרפו לאחר כי

 אריה דברי פוזיטיביים. תהיו סוף־סוף
רועה. יצחק בעריכת מקל

 הרוממות מסע על טובה הכרת לכם הא
ההמונית. התקשורת לאנשי

חיפה קראום, יורם
 מוכן ■

לעזור
נכוויתי.

לעזור. ומוכן רוצה
רמת-גן אחיטוב, מ.

 הכדורגל, הימורי של ההסתאבות לאור
האמי בשמו ל״ילד״ לקרוא מציע הייתי

תי.
 כדורגל.״ ״שחיטוטו

דעתכם? מה
תל־אביב קורא,

 חוק ■

שמוק
 ״שוד ,1787 הזה״ ״העולם

 על דייו״, משה של העתיקות
שר״הביטחון. של העתיקות שוד

 דיין, משה של ממעשיו היחידה התוצאה
 המצב היא האישית, מהתעשרותו חוץ

בארץ. החוק את הביא הוא אליו
הישרא למונחים להוסיף אפשר בגללו

!שמוק חוק :המונח את לים
תל־אביב פרץ, י.

1788 הזה העולם8


