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הגי והתנאים רב, הוא צלבנות
שבסבי והדימוגרפיים אוגרפיים

ליבנה, עמימאז. השתנו לא בה
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קטנה מדינה
 של בעלה נין הקשר מה

 (״העולם המצרית האשה
 סיפור ובין )2285 הזה״

 דנין אודסה של ההצלה
).2286 הזה״ (״העולם

 מדינה לנו שיש ספק שום אין
רו מסתובבים שלא ולאן קטנה,

 שה־ לי נראה אנשים. אותם אים
 של (לשעבר) בעלה בין דימיון
סי את שסיפקה המצרית, האשה

שטח ופרקליט כיילין תובעת
עוזרת לא

ה לחיי המתייחסות תנועות יוסף.
 אלא אינן למשיחיות או הבא עולם
בציבור. הקיים ביקוש על עונות

באי מגורי, במקום צברתי חב״ד
 של קבוצה גרה בשכונותי לת.

נמנה העיר רב שגם חב״ד, חסידי

(היום) וההייט לשעבר) (הבעל שכין הדימיון
"".5! בוניאל אליעזר שניהם

ו אחד, בגיליון שלכם פור־השער
 של בגדיה את המציל החייט בין

אפי לי, נדמה מיקרי. אינו אודטה
האיש. באותו ממש שמדובר לו,

גבעתיים שמטוב, צילה
 ה־ בשני צודקת. הקוראה •

 בוניאל, באליעזר מדובר מיקרים
מפתיעה. אכן והמיקריות

תיקון תובעת

 שליוותה לגלופה מתחת
בראש״ ״גרזן הכתבה את

 שטרן פרקליט :נאמר
הזה״ (״העולם ועוזרתו

2286.(
שעשו פעם מדי שמחפש כמי

(ו בתל־אביב בבית־המישפט עים
 לי נדמה בשפע), שם אותם מוצא

ה בדברי קטנה טעות שטעיתם
ה טועה, איני אם לתמונה. הסבר
 הפרקליט ליד הניצבת הנאה אשד,
ביילין. הלנה התובעת היא

אבן־שושן, גבריאל
רמת־גן

צודק. אבן־שושן הקורא •

דודות מדוד׳ חילוני

 אזרחי יקומו לא ״האם
 וינסו הנאורים המדינה

 של אובדנה את למנוע
החופשית!״ מדינת״ישראל

 (פורום, לוי יוסף שואל
).2285 הזה״ ״העולם

על דווקא קמתי אד קמתי- ובכן,

 הסף, על קמלות היו כן אלמלא
 שהגורו יוסף, לי, והאמן כן? לא

תחליפיים. מוצרים אינם וחב״ד
 חילוני אני ספקות, למנוע כדי
 דחיתי ובאדיבות דורות, מדורי

 שאניח שביקשו ווב״ד חסידי את
להת יש אך חייל. בהיותי תפילין

 לחשוב, * ולשאול להקשיב קרב,
 את לראות כדי ולשאול, ולחזור

התמונה. כלל
תנועת על האמיתי הידע את

דרו שאם היא, מסקנתי עליהם.
 שומרי־ היהודית למורשה שים

מת איננו ושכמותי ואני — גחלת
 נכון כחב״ד. אין אזי — אימים

ה תמונת את בסלון תולים שהם
 ״נטפלים״ הם שלעתים ונכון רבי,

 על להם הכבוד כל אך — לילדים
 הם שבהן המקוריות הדרכים
 דיעותיהם, את להפיץ מבקשים

 המתאימים, בסמלים שימוש תוך
ההצלחה. על להם הכבוד וכל

אילת מהנדס, זדצמן, מגדי

י ח צ ר □ מ
 את שהזגיר על הרן סמדר בפני התנצל בגין מנחם

 ״המרצחים את כשתקף בנאומי־בחירות, שלה הטרגדיה
הנאציים־הפלסטיניים״.

 ״המרצחים את תוקף אינו הוא שבו יום שאין לי נדמה
 ״מחב־ הזדמנות בכל תוקף שמיר, יצחק שר״החוץ, גם הנאציים״.

 שאין כיוון לציבור, דברים להסביר יש אכן, לים־מרצחים״.
 ־אליה, שבאו או המדינה, קום אחרי שנולדו אלה ישראל, אזרחי

 ההיסטוריה ואת הישראלית ההיסטוריה את מספקת במידה מכירים
 הליכוד בממשלת היום היושבים מהאנשים שחלק האצ״ל, של

זה. במוצאם ומתגאים עליו נימנים
 השמים אנשים להגדרת להשתמש צייד טרמינולוגיה באיזו

 וטף? זקנים נשים, גברים, רב, אדם הומים שווקים בתוך פצצות
ובמס בשברי־ברזל יפה הטעונות כאלה אם פי פצצות, סתם ולא

 עשה זאת בני-אדם? מכסימום ולהרוג לפגוע מנת על מרים,
 במגמה וירושלים, חיפה יפו, בשווקי 1936—8 בשנים האצ״ל
 באותן !ערבים היותם משום רק הבחנה, ללא בני־אדם להרוג
 גם אקדחים, ביריות קר, בדם האצ״ל, אנשי על־ידי נרצחו שנים

 מרכולתם, את להביא קום שהשכימו חמוריהם על רכובים כפריים
 לעבודתם, בדרך פשוטים פועלים לעיסקיהם, שהלכו עוברי-אורח

!ערבים היותם משום רק — אבטיחיהם בסוכות וחקלאים
 על בדברו הגינות על לשמור בגין ממר לבקש קשה קצת
 הגינות לבקש אפשר שמיר משר־החוץ לפחות אבל מרצחים,

אמורים. דברים במה יפה יודע הרי הוא כי זו,
תל-אביב חסון, יצןזר!
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