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פשוט״ כד כל זה

17
השיטה

פשוט... בלבן ?ה
שתתף קל יותר מה  בהגרלת מלה

ת הלו׳טו. ר מו ת 50 ת רו  תובל אגו
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמו

שבטופס. הטבלאות

שה ב ע שו ט חי שו ה פ עול  בת פ
ת, שניות  סיכויי לך מביאה ספורו

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.

מכתבים
מרי

הימלר כמו
 את שולל הוליך ארצות־הברית נשיא

בהב הנאור, העולם ואת האמריקני העם
להס עומדת שהנה הבחירות לפני טיחו
ויאט־נאם. מלחמת תיים

 גדול ברוב להיבחר שנית זכה הוא וכך
לנשיאות.

 רק היד, שזה כעת יודעים הכל אולם
 בדם למטרה. להגיע על־מנת מצידו טריק

 טבח לערוך מפציציו את שולח הוא קר
 (לפי צבאיים״ ״במתקנים רק לא המוני

 אוב־ האדמה, פני מעל מוחק אלא דבריו)
 ואיזורים בתי־חולים שלווה, אזרחית לוסיה

שלמים.
ומח יושב הנאור? העולם עושה ומה
 מדינות, של קטן מספר קם אומנם ריש.
 הכל אולם באזניו, המוחה שוודיה כגון
 לאלץ רוצה הוא אטומות. אוזנים על נופל

 כפי תנאיו את לקבל המונים טבח על־ידי
היטלר. בשעתו שעשה

 ממעשיו לקח ללמוד ממשלת־ישראל על
הב על לסמוך שאין — ארה״ב נשיא של

 עלול הגדול״ ״ידידנו הימים ובאחד טחותיו
עדשים. בנזיד לשכנינו אותנו למכור

ומת־גן פורמן, מאשה

 את להחרים י■

!מערסת־הבחידות
ה ״חלילה ,1845 הזה״ ״העולם

הפרלמנ המרי על ביותר,״ ארוך
בכנסת. טרי

 ואופן בשום־פנים להסתפק אין דעתי לפי
עו הצעת נגד שהוכרז הפרלמנטרי במרי

באדר.—פר
 לכנס מציע אני העניין חומרת לנוכח

 גח״ל להוציא הכנסת, סיעות כל את מך!דש
 המפד״ל את גם לכלול (ולהשתדל ומערך

ש ברורה באזהרה לצאת ולהחליט בכך)
 שני שבאם פנים לשתי משתמעת אינה

 הזדוניות, כוונותיהם על יוותרו לא הגדולים
 מערכת- את הסיעות שאר כל יחרימו

השמינית. לכנסת הבחירות
 כזה קיצוני צעד ורק שאך משוכנע אני
 שלא כולו ולציבור לגח״ל למערך, יבהיר
 לקרטליזציה להביא הגדולים לשני תינתן

הכנסת. של
 בכלל שאין להבין חייב כולו הציבור

שתוצאו כזו בחירות למערכת לצאת טעם
מראש. מסולפות להיות עומדות תיה

גבעתיים דגני, גיל

עממי
 חצר מעל המסו ונגול עולה לאט לאט

רו לאט לאט הכנסת. סליחה, המלכות,
:מסביב מביט אני העם. בחירי מיהם אים

ר קופל יוסי
להגיב! צריו

התשו הזאת נבוכים. כולם שותקים, כולם
ז בה?

 צריך לא המרי ספק. אין להגיב, צריך
מ אלא בלבד, הקטנות מהמפלגות לבוא

תוכנו.
רמת־חן קופלר, יוסי

עיתונים

בחו״ל
 וכמו בניו־יורק, היושב ירושלמי הנני

יש עיתון שבוע מדי קורא אחרים רבים
 הזה העולם בין מחליף בדרך־כלל ראלי.
הישראלים. העיתונים ושאר

 המקורית בצורתו כאן נמכר הזה העולם
 בצורות נמכרים העיתונים שאר ואילו
 על מודפסים כשחלקים ומשונות שונות

 עד לקריאה. ניתן אינו שכמעט דקיק נייר
מעולם. היה כך כאן,

 שאר החליטו האחרונים בשבועות אולם
 זול הוא סנט 90 של מחיר כי העיתונים

העי מחירי את לעלות העיזו לא הם מדי.
 העולם כמחיר אחד לדולר למשל תונים,

 היא שלמעשה תחבולה מצאו הם הזה.
ת ו א מ . ר ה ט ו פש

נשאר קטן הקטן, זה
 אחוז את להעלות נילאים הבלתי במאמציה הצליחה הגדולה שגולדה לאחר

 בהקדמה הבחירות נערכו הקולות, עודפי של צודקת לחלוקה ולדאוג החסימה,
חודש. 18 של קלה

לכנסת, שירוץ משותף גוף ליצור כדי להתאחד ניסו קטנות סיעות מיספר
 ללא פוליטית התאגדות שאסר חדש חוק הציע יש״ש הלורד שר־המישפטים אך

שנים. ארבע בת מוקדמת הודעה
הקריאה פני על חלף הראשונה, הקריאה את שניות 10,1ב־ עבר החדש החוק

 על אונס נחיתת ונחת והשלישית, השנייה
ישעיהו. סליחה... מאו, היו״ר של שולחנו

 הצעתו בחדרי־חדרים נדונה בינתיים
בקל הסודיות תבוטל לפיה דיין, מר של
 במקומות יוצבו ד,חורקות והתיבות פי,

 את בגאווה העם ישלשל למען פתוחים,
 תמכו אמנם שרים מיספר הנכון. הפתק

נש מאידך אך פרס, מר בתוכם בהצעה,
 כן ועל גח״ל, מספסלי קלה התנגדות מעה
 יסודי לטיפול הועבר כלומר, הרעיון, נגוז

הציבוריים. השרותים בוועדת ומעמיק
הסי של מחאה אסיפות נערכו בינתיים

נש האסיפות אחת במהלך הקטנות. עות
הבסטי־ על לעלות נרגשת קריאה מעה
 צעיר אלא אינו שד,צועק הסתבר אך לייה,

 מטעם בפרובוקטור שנשלח מאתיים בן
והסביבה. גולדה ידידי חוג

הבחירות. התקיימו המחרת, ליום אור
 נרם הקטנות, הסיעות של עליון מאמץ
 המצמיד הצו של לביטולו האחרון ברגע

 מכירת האוסר צו- לשנות הצליחו לא לצערם אד הגדולות. לסיעות ודן אגד את
 כל- גדולה במיפלגה תומך שהינו ובמופתים באותות המוכיח לאדם אלא דלק,

 כן ועל גדולה, סיעה בעצם מהי עצמם, את שאלו אזרחים מיני כל שהיא.
 ומיספר סימונן הגדולות, הסיעות שמות צויינו בהן בעיתונות, מודעות פורסמו
!הסנדק את לראות הלך והעם כסידרן, הבחירות התנהלו בינתיים הטלפון.

תל־אביב גידה, אייבי

גילה אייכי
200 בן פרובוקטור


