
)3 מעמוד (המשך
 את לחשוף חייבים שאתם חושבני פרלמנט,

 שהפירסום יתכן למעשה. הרקע ואת דמותו
ל להיבחר האיש מן וימנע הדים, יעורר
הרמה. כהונה

פישר, בנימין ד״ר
קנדה קלגרי, הרפואי, המרכז

ציוני לא ישראלי,
 בעלי את שהשמיצה האלמונית השנוררית

 ),1433 הזה (העולם בשמה לחתום ופחדה
עצמנו את רואים ואני בעלי כי לדעת חייבת

כ ולא כישראלים,
 קראה אילו ציונים.

מדו גם השנוררית
 בהעולם אחרים רים

רו את מלבד הזה,
 המרחלת, ורחל חי

 במה יודעת היתד.
מציו ישראלי נבדל

ני.
 רבים כמו אני,
ש חושבת אחרים,
 בונדס איגרות מכירת

ו שנור, פעולת היא
 מלכת־יו־ כתר שום

 כבוד מוסיף אינו פי
 זו. בפעולה לעוסקים

 שנוררית, אותה מדוע
בשמה לחתום פחדה

יורדן
 להבין אין גם אחרת

 למכובד, זאת החושבת
המכתב. על

ה השנורריות מוצאות דבר של בסופו
 מיסכנים מיליונרים בחיק ניחומים זוהרות
ב — אדוקות ציוניות ונשארות בחו״ל,

חיפה יורדן, מדלןמרחקים.
משולש סקופ

(ה החדש עסק־הביש על המיוחד בדו״ח

 עובדה להדגיש שכחתם ),1434 הזה עולם
הממ מדיניות על להתזדכח מבלי חשובה:

 וחי־ הגישות הבדלי את לנתח מבלי שלה,
 הרי חבריה, בקרב השוררים לוקי־הדעות

 יעילותה חוסר הוא ביותר המעניין הפרט
הממשלה. של

 לשמור מסוגלים אינם שחבריה ממשלה
מסו אינה ביותר, חשוב מדיני־בטחוני סוד
סכ מהודה כזו ממשלה כהלכה. לעבוד גלת

ולעם. לארץ נה
חיפה שטיין, אלי

שמ נראה בה החשודה, השלישייה תמונת
 חצה־ כתבי שני עם סוד ממתיק פרם עון

מה בן־פורת, וישעיהו שגב שמואל רונים,
ראשונה. ממדרגה עיתונאי־צילומי סקופ ווה

איישם חייל,
תרדוף! עסק עסק

אילת רוזן, אביבה
ההפקר ספורט

אמי כדורגל תחרות לראות ניזכר, מתי
משלמים? שאנו לכסף בתמורה תית,

 שופטים שתקנים, של והתקיפות ההכאות
 יש לדעתי שבשיגרה. דברים הפכו וכוזנים,

 יד שירים שחקן כל ולתמיד אחת לסלק
 ולהפחית שופט, על או יריבו על רגל או

 יתרחשו מגרשה שעל קבוצה מכל נקודות
התפרעויות.

 למשל, באלג׳יריה, מהגויים? נלמד אולי
 מתפרעות קבוצות סילוק בדבר חוק פורסם

הליגה. מן
תח כשהתקיימו שנה, עשרים לפני זכורני,

 מחנה־ שכונת ילדי בין הגורן על רויות
 לא מפג׳ה. הערביים שכננו וילדי יהודה
 בלי שחקנים כמה היו פג׳ה שבקבוצת אשכח

ל נעליהם את שחקנינו נתנו ואז נעליים,
אמי ספורטיבית רוח הייתה זאת יריביהם.

היום? היא איפה תית.
התימני, ביג׳י ג׳מילי, ברק*

פתח־תקווה
האחרת גרמניה
 הצד מן והעזרה הקשרים יוזם אמואר,

 של נאמן ידיד הוא נאצי. איננו הגרמני,
ישראל.

ל ישראל, תגובת
הנו חומרתה מרות
הבעייה, של ראית
ילדו צעקנית, היא
הג כל וחסרת תית
מדיני. יון

גוטמן, יאיר
רסת־השרון

האמבה מפלגת
הליברלית, המפלגה

 הנחות ליצור בדומה
אמ־ הנקרא החד־תאי

 על־ידי מתרבה בד״ גוטמן
לשניים. התפלגותה

 ממשיך המתפלגים החלקים משני אחד כל
 וכך הבאה. להתפלגותו עד העצמאי בקיומו
ד,לאד״

 אחת מפלגה שבמקום לכך נגיע בעתיד
מפ הרבה תתקיימנה רבים, חברים המלכדת

מפ ספיר, מפלגת אחד: חבר בנות לגות
וכו׳. רימלט מפלגת קול, לגת

 אחד חבר יהיה שבד, למשל, הררי, מפלגת
 תחלוק אחת סיעה סיעות: שתי תכלול בלבד,

ה והסיעה הישראלית, מדיניות־החוץ על
ב עצמה המדיניות אותה את תייצג שנייה
אוים. עצרת

בי , א ן ר רחובות מ
כגן־הדסה שהתרחץ מי

יריב זיוה של כתבתה את לקרוא נהניתי

תק •והנני ),1432 הזה (העולם גן־הדסה על
 לשמה אשר המטרה את תשרת שהיא ודד,

נכתבה.
 האגודה, חברי בשם לכם מודה הנני
נושא. בכל פעולה עמכם לשתף ואשמח

מכבים־עתיד, ברית אגודת יו״ר שצקי, א.
תל־אביב

מינו את מין ידע לא
 במינו. מיוחד מדעי ידע המרחלת לרחל

ל עומדת מכנס תלמה כי מספרת היא
 השתלמותה הפסקת כדי תוך ארצה, חזור

אמה של בנו הולדת לקראת בלונדון,
).1433 הזה (העולם
 הוא להיוזלד העתיד שהרך לה מניין

זכר? ממין
 למצוא כדי רבים מדענים עבדו עתה עד
לשווא. אך העובר, של מינו לניבוי שיטה

אילת שינמן, רחל
 בת ו/או לבן התנוונה המרחלת רחל

וכו׳.

צודקת לעולי טעות
ר הנאשם ה ר ה (מעריב). ההרשעה על מ

חיפה שובל, אבירם
(יום־יום). ם י ט ב ו ש הכנסה מס חוקרי

תל-אביב קופרמן, יצחק
ש (מעריב). נמיר מרדכי העיר רי

תל-אביב כץ, נאוה
ן את מכיל הכלכלי העלון ט ק המעניין ה
הזה). (העולם

 תל־אביב אריכא, י.
• י

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

 רווגןכון: נוגווזה ארא בזזשבון פונגות וו אין
בתכנית שניגן 5 בנושך זזנןןך1ג אגן

ך ח ״כ ת ש ק ב כ
 זזגוכונותיך אגז 9/״0 שר הנזצבוברת הריבית תגדיר

תכנסת. נונזנן פבוור — 54/״0ת־ פדות ברא
נגר־ירי כבפך נגדך הבבודת אפשרות — נופף יתרון
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