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ם לי, להעביר נא ן חינ  גליון בסף, אי
חון של לדוגמה ר פלסטין. ישראל הי ו

בת  כתו

ע קצו :מי
1

 באנגלית, המופץ, המזרח־תיכוני הירחון '
ובארצות־ערב בישראל

 מארטון ולראים גילן מקסים בעריכת
10 מם׳ בליון הופיע

ן : מ ן כ ו ת ה
העובדות בד — רפיה פיתהת

צין שם של בלעדי (גילוי ק ה החריג״) ״
 המרחב עד משתלטת המאוחדת אירופה

הציונית בתנועה קיצוניות מוד מעשיות
קן של (מדבריו אי) ציוני עס ק רי מ א

 פצצות־זמן מידיון — ביב ד יגאל
 היהודי המהפכני הנוער — ויינם סטיב

ם תנועת (על שמאלני ה ה מכינ עלייה) ה
 המתים מן גונבים — נידן מקסים

פשעי־חשיכה — ״ם עד
ם אי לי־רוח (הכלו ם) בבתי־חו שראליי י

ר המדו ע ו ם״ הקבו שרי ק ח עם ״ ת על דיוו ס ט תפי א ה סינ ט סי ר ב אוני  ה
ח, מצפן, שי״ח, בירושלים, ח דילול רק״ שי־הרו ם אנ ה ,הערביי ע תנו  ה

לבטחון לשלום ועוד. ו
ר בדואר לשנה, ל״י 42 :המינוי אווי  ה
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מכתבים
? אחראי

אח ״מי ,1814 הזה" ״העולם 1
בלוד. לכישלון ?״ ראי !
 ואת אייר־פרנס את להאשים מאוד קל

 בדיוק וזהו בלוד. שבוצע בטבח העולם כל
בחרי עושים בטחוננו על שהאחראים מה

 לא לעזאזל, אחד, דבר רק רבה! צות
 שלושת במשך חשבו הם מה על :לי ברור

 מטוס שיחרור מיום שעברו השבועות
! 7 סבנה

התעו הם האסון, אחרי שעתה, ברור
 למנוע כדי מוחותיהם את ויפעילו ררו

רבה! תודה באמת נוסף. אסון
הת כל את בן־לילה איבד שר־הביטחון

העי האחראי הוא אתמול. רק שקצר הילה
 לשר־ שהתרחשה. הנוראה לבושה קרי

 תמיד יש בממשלה לחבריו כמו התחבורה,
 הוא איך מחדל. לכל מצוחצחים תרוצים

ו יתרץ י ש כ הפושעת...? רשלנותו את ע
 מתכוונים, לא לביזיון שהאחראים כמובן
 הרמות. בהונותיהם את לנטוש הלילה,

זו. במדינה הבטוח היחיד הדבר זהו
חולון גודדגרט, חנן

 עניה מדינה ן§

לפרקליטים ישכר
 נגד ״בג״ץ ,1813 הזה״ ״העולם

 עו״ד של פנייתו על ויתקון״, ועדת
העל לבית-המשפט זכרוני אמנון

לפרק שניקבע השכר בנושא יון
ויתקון. ועדת בפני שהופיעו ליטים

 בעניין שהגשתם בבג״ץ צודקים אתם
ויתקון. לפרקליטי השכר
 מיליון חצי לשלם מוחלט שגעון זה

כיש עניה כה במדינה לפרקליטים, לירות
משנור. החיה ראל

חיפה קורא,
השחיתות 0

■■■״■■■■■■י■■■■״■בהתגלמותה
 ל־ שנקבע לשכר הראוי היחיד הכינוי
בהת השחיתות :ויתקון ועדת פרקליטי
פתח־תקווה גיל, יואב! גלמותה

 על ויתורים לא
 תרומות ולא שכר

יצ לאוניברסיטה,
עי את לאחז ליחו

הציבור. ני
הת ללא הרי כי

 דעת של עוררותה
 ב־ הרדומה הקהל

ה היה דרד־כלל,
 לנהוג ממשיך עולם
 וד,פרקליטים כרגיל

לוק היו המכובדים
ה השכר את חים

אסטרונומי.
חיפה כי, אייה

למדינת־אכזיב
— ״תשקיף ,1813 הזה״ ״העולם
אביבי,״ אלי נגד נוסף אישום
שהח על אביבי אלי נגד אישום

הזהות. תעודת את לשר־הפנים זיר
 למדינת- מדינת־ישראל של התנכלותה

 ריק שלום המושג כמה עד מוכיחה אכזיב
 היהודים. אצל גם מתוכן
פיטפוט־סרק! סתם

בהכ זוכה אינה אביבי אלי של מדינתו
 לה אין :הפשוטה מהסיבה ורק אך רה

 ללא נוסדה לא מדינה שום פאנטומים.
 למדינת־אכזיב אין ולכן שפיכות־דמים

להתקיים. סיכוי שום
חולון טרף, אדם

ייטוחרר__■

דעת 8

הקהל

כר

סיכוי אין 8

גוימן גיורא
האגו נאבקת שנה מחמישים יותר מזה

 1־110 ?6110׳יו5111(ת לפיוס האמריקאית דה
 פיציפיטטית קבוצה ),0£ 11000110111311011

בי- למען ,35,000כ־ חבריה שמספר דתית

1815 הזה העולם8


