
ת ב הצמדה ו000/0 ל ח ג
 40,000 של להורים

ב״גחלת׳ החוסכים
 לימוד שכר בעיות אין

הורים, וגבוה. בתיכון
 זו דאגה הסירו

מראשיכם,
 לדאוג ל״גדולת תנו

!ילדיכם לחינוך

ב,,גמלוני חיסנו הילד למען
 וגבוה תיכון לחינוך חסכון גמול

 תל־אביב־יפו עירית של מיסודה
ו$ וב״נמלמ״אלנבי העירוניות המודיעין בלשכות ההרשמה

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

פוליטלונ? נייטראליות
 ד,מערכת תשובת את לקרוא שמחתי
 מקיריית־ שם־טוב אורלי של למיכתבה

 סיקורה בנושא ),1998 הזה (העולם חיים
 ולהי־ ,בסבסטיה ההתנחלות *של העיתונאי

ה את האוהד חבר־מערכת •ששלחתם וודע
 לסקר גוש־אמונים) את (היינו התנחלויות

העיתון״. את ״לגוון כוונה מתוך — אותה
 ויהיו במפורש ייאמרו שהדברים זכינו
ב יפה משתלב הזה העולם לכל: גלויים

 ״מיפלגות בו הי״שראלי, הפוליטי פולקלור
רי אומר •שינוי בימין, נמצאות הפועלים״

 נייט־ פירושו משוא־פגים״ ו״ללא אקציה,
מוגת־לב. פוליטית ראליות

אמסטרדם ליבנט, דניאל
בה נייטראלי היה לא הזה העולם •
או בסבסטיה, ההתנהלות על דעתו בעת
 כל על העובדתי הדיווח כי סבור הוא לם

ה ככל אובייקטיבי להיות חייב אירוע
אפשר.

אצ׳וודיה של המכסיקוריוז
 לעשות החלטתי ׳75 שנת סוף לקראת

 ונשיאה מכסיקו ידידתנו עם קצר חשבון
 אצ׳ווריה ידידיו עם נכון, יותר או, אצ׳ווריה
 אצלי משתקף שזה כפי מכסיקו, ומדינתו

ו מכסיקו שבין עקומת־היחסים מתוך
ובכן: עתה. עד ישראל

 -׳אצ אלינו כשהגיע הזוהרת, בהתחלה
 עם מרשים, ממלכתי ביקור באותו ווריד,

 הרקע על — אי־ש 120 בת שלו הפמלייה
 כל עם ישראל יחסי הידרדרות של המדכא
 הורה שרקד לאחר ובמייוחד — -העולם
 הציוני הממשל צמרת עם סוערת ציונית
 את מייד לרשום •שמוכרחים החלטתי •שלנו,

 כיכר־ ואת הציוני, בספר־הזהב אצ׳ווריה
ל מייד להחליף צריכים בירושלים ציון

מכסי־ציונווריה. כיכר
 לי, והתברר זמן הרבה עבר לא אבל
 אצ׳ווריה •שהמכסי־ציוני־סוציאליסט לצערי,
 התכלת־ העור את זיקית, כמו לפתע, החליף

 הירוק־אדום בציבעי בישראל, לו שהיה לבן
 הערבי־אסיאני־אפרי־ הגוש של השאר וכל

 לת־ התבייש לא כאשר וזאת קאי־סובייטי,
או״ם. בעצרת האנטי־ציוניות החלטות

כך, שאם החלטתי ואז מאד, עליו כעסתי
 בישראל, שמו יהיה אצ׳ווריה עוד לא אז

אל־שאברייה. כי־אם
 המכסי־ ההתפייסות לאחר היום, אבל

 ושר־ אלון יגאל בין הנהדרת קראקוזית
 יחד קברו שבה רבאסה, המכסיקאי החוץ

ההש כל את לגמרי וסופי חגיגי באופן
ל שיקומו כדי רק האנטי־ציוניות, מצות

 לצורך בלבד, אחד ליום שבוע כעבור תחייה
 1 ודי אחת אנטי־ציונית הצבעה איזו עוד

 שבעצם, לנו הודיע אלון שיגאל ואחרי
 אשם, איננו באמת אצ׳ווריה הנשיא הפעם

 מאיזה תוצאה אלא איננו הביזיון וכל
 מיש־ של הפנימית בתיקשורת קטן מחדלון

 אולי (או שבסוף ואחרי שלנו; רד־החוץ
 המכסיקאי שר־החוץ נאלץ בסוף) לא עוד

 הציוני, הסקנדאל מן כתוצאה להתפטר,
 ה־ הגדנדה שכל למסקנה להגיע נאלצתי

 איננה הזו המשוגעת מכסיקאית־ישראלית
וחסל. גדול, אחד מכסיקוריוז אלא

סו החלטתי מכך ישירה כתוצאה ולכן׳
 ונקבר ננעל נסגר, שבזאת לעת־עתה, פית׳

 מכסיקו־אצ׳ווריה, עם שלי הציוני החשבון
 של הבא לחילוף־הצבעים עד כמובן, וזאת,

המכסיקאית. הזיקית
 גיבעתייס דגני, גיל

צודקת זעודס טעות

 מן יצאה זמן־מה נעבור המרץ• ובמלוא1
 צעירה מישרד־להיכרדיית. מצוי שבו |הבית.

 •דקוה■ נעביר — ובעיקביתיה [בלונדית.
בגיל־מעידה. גבר — )אחדות

 1996 הזה העולם
טבריה צופרי, נירה

 פי החלנטינר, אותן. מכיר אחד יכל היום,
ש אוניית־המיבחן להיות צריכה היחה

רה..הסכם־ההסאחרי בתעלת־סואץ תעבור
 אחו״׳ישזלת־ הדרך באמצע הוחזרה אבל .
הבעלות ישראלית. בבעלות .כי.:היא גלה:

 1999 הזה העולם
נתניה שביט, יצחק

ה העולם14 2002 הז


