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מכתבים
הסרטן! את לשרש
 אומר אני אחרים רבים ובשם בשמי

 שאשר זה, שסרטן או הכבוד. כל לכם:
 יאכל ממנו, חלקיק־אטום רק הוא ידלין

 בטוחני עכשיו. אותו שנשמיד או כולנו, את
 לראות מבקשים המיפלגות מכל שאזרחים

 מידע למסור יוכלו שלה כלשהי מיסגרת
מקום. בכל המשתוללת השחיתות על

ירושלים פריד, אליהו

 פרשת ופירסום גילוי על הכבוד כל
 השיל־ כדברי שבאה, שאף־על־פי ידלין,
 החקירה, תחילת אחרי רב זמן טונות,

 לחקירה מדרבן גורם היתה כי ספק אין
היבטיה. כל על המישטרתית

חיפה ארגוב, ציון בן־

 אני ידלין בעניין אבל מחסידיכם, איני
בכם. תומך

חיפה סרטן, א.

 ־שמתם ידלין? מאשר רוצים אתם מה
 כסמל המתנוססת הסיסמה היא מה לב

״״קח — ?' קופת־חולים  ידלין אשר אז !
ולקח. ברצינות, הקופה סמל את לקח

תל־אביב מילוא, יהושי;

 אפשר וחוש־הומור דימיון קצת בעזרת
 ״אשר ב־שם האותיות של הסדר את להפוך

דין.״ ״ישראל : מקבלים ואז ידלין״,
חיפה כר, אריה

 חייב שאותן הדיברות, עשרת הן אלה
 וחבר- רם־דרג איש־ציבור כל היטב לשנן

בישראל: בכיר מיפלגה
הדל ;תאווה !רמאות ;שוחד ;עושר

;רולטה !בצע :והסתה דיברי־רכיל ! פה

חולים קופת־ סמל
״״קח היא הסיסמה !

מצטר התיבות רא־שי תהילה. וואלוטה;
 לפחות, זוהי, הדיברות״. ל״עשרת פים

 ידלין אשר מדיברי המתקבלת התמונה
 כי נטען ושבהם בטלוויזיה, ששודרו כפי
הזה. העולם איש הוא

אביב תל־ איילון, שמואל

 לפני יישראל, עתוני ־ששו •שימחה באיזו
 את בהבלטה לצטט ידלין, של מעצרו

 פרי הן כלפיו החשדות כל כי האשמתו
 על־ המופעל מושחת ״עיתונאי של דמיונו

 שלאחר־מכן למרות פליטיים.״ חוגים ידי
 גילויי כל אחר אמן עיתונים אותם כל ענו

 על להתנצל לנכון מצאו לא הזה, העולם
 אדם •של נואשת להתגוננות כך שהתייחסו

עליו. חרב שעולמו
רחובות ענבי, דליה

לכ מציעה העיברית ללשון האקדמיה
 ודאי זה ה. ת ח ש מ בשם ציבורי מוסד נות

 כשרה. שהשחיתה להחליט למחוקק יעזור
 ״קופת־חולים״ ה־שם נבחר במיקרה ולא

 זכות להן אין כאלה קופות כי זה. למוסד
בריאה. בחברה קיום

לוד חנון, יקותיאל

סתור? מי
 פתיחתה היא ידלין אשר פרשת האם

 סבורני נעילתהז או תיבת־פנדורה, של
 בניפוח ולהגזים להפריז צריך לא כי

בתו ה־שלילי את לראות במקום הפרשה.
לר בדאי ידלין, אשר מייצג •שאותה פעה
 האפשרות שבעצם החיובי את גם אות

 הקרדיט כל מגיע כך על הפרשה. לחשיפת
 לראש־ וגם והמישטרה המי־שפטים לשרי

 וטישטשו ידלין על חיפו שלא הממשלה,
לע התפתו •שוודאי דבר — הפרשה את

 כך אם היא השאלה הראשון. ברגע שותו
 ידלין שאשר כשיסתבר להבא, גם ינהגו
 רא־שונה בובה אלא יחידי, סימפטום אינו

 עוד להפיל עלולה שבנפילתה בסידרה,
מהצמרת. בובות ועוד

תל־אביב טנאי, גיל

שב היא ידלין אשר •שבפרשת הסכנה
 ל־ עלילות־שווא ידביקו כאשר גם עתיד,

 באמצעי־ להתגונן ינסה וזה איש־ציבור
 אבי־עצמי איש. לו יאמין לא התיקשורת
 ידלין אשר של מהופעותיו השתכנעתי
 בפינה לו שאורבים לו והאמנתי בטלוויזיה,

 יכול לא אני עכשיו דמו. את ומבקשים
כך. על לעצמי לסלוח

באר־שבע ניסים, מ.

 החשדות את רק המישטרה חוקרת מדוע
 את ולא ידלין, •של הפרטיות העבירות על

אותם עשה שם הציבורי. בתחום מעשיו

 בקופת• אם י המיפלגה למען אבל המעשים
 דרגים שבאותן להניח יש כך, נהג חולים

 על חברת־העובדיס. מזכיר כשהיה גם פעל
 ואיך מה ולראות לאחור, ללכת החקירה

 הציבורית, פעילותו שנות בכל ידלין פעל
כביכול.

רמת־גז שנהר, אדרה

 אשר של מועמדותו את מציע אני בזה
 .1976—77 המצטיין העובד לתואר ידלין

 בפרס יזכה אשר האיש •שהוא תיקווה אני
המיבצע.

תל־אביב לה., כ.

הכחיש לא השר
 יצאתם )2041 הזה (העולם בעיתונכם

 ששר־הביט־ ברור באופן האומרת בכותרת
 אמיתות ביודעין העלים פרם, •שמעון חון

 במערת המוסלמי בהקדש הבעירה על מרות
 שלא השר טען העיתונים באחד המכפלה.

 מעין דברים על מידע ברשותו ואין היה
 בג״ץ להגיש עליכם צודקים, אתם אם אלה.

 בידכם טעות ואם שר־הביטחון, אמירות על
 תופעות בפירסום די לא להתנצל. עליכם

להמ המידע, כמפרסמי עליכם, שליליות.
במאבק. שיך

כפר־סבא אנקורי, כני

הכ לא פרס,1 שמעון שר־הביטחון, •
 הזה בהעולם שפורסם המידע את חיש

המכפלה. במערת לשריפה בקשר

חולות רגליים
 גוש־אמו־ על בכתבה ראש־השנה, בגליון

 גוש־ •של הרוחני המנהיג כי נכתב נים,
 סובל קוק, הכהן יהודה צבי הרב אמונים,

בכת גיליון, באותו קשה. ממחלת־רגליים
 כי לווינגר אומר מדבר״ ״לווינגר בה

 ומפריע חולה הוא חולות רגליים עם ״גוף
הראש.״ לעבודת
 תחת לווינגר הרב חותר בכך האם

 את לרשת ■ושואף קוק, •של ■מנהיגותו
מקומו?

 נתניה שכיב, יצחק

כבית יושבים הפאנאטים
 אך גוש־אסונים, ישל מובהק חסיד אינני

 של העכשווית מהמציאות לברוח אי־אפשר
 רודפים הכל כמעט כאשר במדינה, החיים
 האידיאליסטים בעוד וכסף, כסף כסף,

 גוש־אמו־ אנשי הם היחידים והמגשימים
הסרו הכיפות חובשי הצעירים ובעיקר נים

 להקרבה נכונות תוך אמונה החדורים גות,
 למעשה. הלבה על-ידם המתבצעת אישית

 הפאנאטים ״שאחרי התיזה את מקבל אינני
שהיו אלה הם פאנאטים המונים. נוהרים

 ויפגינו ימחו שאחדים ומחכים בבית בים
למענם.

ירושלים קרניאל, מזל

 מביא כשהוא הזה, העולם עושה יפה
 שקול לאיש כדוגמה ירמיהו הנביא את

אישיות והיה הנולד את ראה אשר ומתון

ה העולם6 2044 הז




