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מכחכים
ר> ג־־ י יד׳

)6 מעמוד (המשך
 שמיסטר הוא, שמפתיע מה החלטות. טה

 למיס־ פרופורציונלי היה לא בכנס הצירים
 ההחלטות לכן במעוזיהם; הבוגרים פר

ב הרוח הלך את לדעתי, משקפות, אינן
 אינן והן בארץ־ישראל בית״ר בוגרי קרב

חוקיות.
מו הנני בוועדת-טכסים־וסמלים כחבר

הח על עקרונית החלטה היתד. שלא דיע,
 גדות שתי את הכולל — בית״ר סמל לפת

 באמצעי־התיק- שפורסם כפי — הירדן
 רעיון על בכנס דובר לא כן כמו שורת.

 בו. נלהב תומך שאני הארץ, שלמות
 נשגב חלום על לוותר הוחלט לא וממילא

 לא מראשיתה. תנועתנו את שמלווה זה,
 מעשיות פעולות ביצוע על גם הוחלט
לתנו חסר שהדבר אפילו הרעיוני, בתחום

 את תביא לא בית״ר מדי (החלפת עתנו
 בית״רים). כמה שסבורים כפי הישועה,

 על לענוד נמשיך בעתיד שגם מקווה אני
 תנועת של ההיסטורי סימלה את כתפנו

בית״ר.
ראשט־לציון פיניבסקי, אילן

האחרונה בדרכה
 רו- חנה של נהלווייתה ומי מי

).2214 הזה״ (״העולם בינא
אבלות, נשים שתי של תמונתן תחת

<■ ,מרואה גורש מחי
 (״העולם ״20ה״ במאה ״השבוע

).2213 הזה״
 מברית־ גורש טרוצקי דוידוביץ לב

 שכתבתם כפי ,1939 בשנת לא המועצות
לתור גורש למעשה .1929ב־ אלא בטעות,

השו אירופה בארצות נדד אחר־כך כיה,
 נרצח שבה במכסיקו, שהשתקע עד נות

.1940ב־ סטאלין בפקודת
קריית־חיים פנחסיק, מ. אינג׳

 טעות — צודק פנחסיק הקורא •
חוזרת. לעולם

טשח בלי
הק סרט למסור סרב יבין חיים
בנ לתת״ניצב הטלוויזיה של לטה
 מישטר- חקירה לצרפי זיגל, ימין
).2208 הזה״ (״העולם תית

 תת־ של בדעתו עלה לא שעדיין מעניין,
 מערכת לרכוש למישטרה שכדאי זיגל, ניצב

 להקליט אפשר שבאמצעותה וידאו־טיים,
 מבלי בטלוויזיה, שמוצג מה כל ישירות

לפיד. מטומי או יבין מחיים טובות לבקש
ברלין נכון, מייל,

כהרווייה ולוין קלצ׳קין
? מי היא מי

 רבינו- גאולה היא מהן אחת כי כתבתם
האשה, היא מי יודע אינני טעיתם. ביץ.

לדאוג )נדיר לא
 חמרחלת רחל של סיפורה על

 לאנציקלופדיה״ פרנסה ״בין
).2213 הזה״ (״העולם

 וצוקי עלי דנה הזוג את שמכירה כמי
הכל מצבם על לקרוא הופתעתי צוקר,

 תקציב, בעיות להם יש אמנם, הקשה. כלי
 !הגזמתם אתם אולם אחרים, לרבים כמו

 בגללכם ממש. כפושטי־יד אותם הצגתם
 שהציעו צדקנים, מיני כל אליהם התקשרו

שנכ המישפתה, על לדבר שלא נדבות.
להיסטריה. ממש נסה

 שלהם שהמצב לכולם מודיעה אני ובכן,
 צריך לא ובאמת גרוע, כך כל לא עדיין

לדאוג.
הרצליה אדר, ורדה

אדיד, של לגוב!
 של גופו את כדורים פילחו האם
 לפרוטוקול, (מחוץ ו שרון אריק

).2213 הזה״ ״העולם
משהו השחצנית לשאלתו להתייחס ברצוני

הירואי כציור שרון אריאל
לקחים יישום

 של אלמנתו אינה שזו אני משוכנע אך
המנוח. רבינוביץ יהושוע

ח., תל־אביב א.
 לוין, ועדינה (מימין) קלצ׳קין הדסה •
 בהלוויי־ ,(משמאל) לוין דוב השופט אשת

תמונה. ראה — המלכה של תה

כדו פילחו מתי — אבנרי אורי ח״כ של
 ולהביא — אריק של גופו את כלשהם רים

נפ שרון הבאות: העובדות את לידיעתו
 השיחרור. במילחמת לטרון, בקרב קשה צע

צבאיים, לקחים הפיק הזה הקרב בעיקבות
)10 בעמוד (המשך

2216 הזה העולם


