
עו, לבין בינינו שלום  חז״ל ספיקות. *נג
 הנשיא ברמיזה״. לחכימה ״ודי :אמרו

 לא מסקנות מכך הסיק ודאי האפריקאי
 ל- ישראל לכוונת ביחס ביותר חיוביות

 ראש־ מפי אלה, מעין תשובות שלום־אמת.
 בשוחר־ בעולם להופיע השואף ממשלה

 רעיון למען ידידים לגייס ויוצא שלום,
 להרחיק לישראל, להזיק רק עלולות זה,

יחד. גם ושלום ידידים
הלפרין, פורמן־ מאשה

תל־אביב
זוהר לאודי אהדה

 ),2057( הזה בהעולס מיכתבים במדור
 זוהר ״אורי :זלוסניק עדי הקורא כותב

 את הופך זה אבל כישרוני, ליצן הוא
 למעשה־ רבין לצד להתייצב המלצתו
 בדרן הוא זוהר שאורי בגלל האם ליצנות.״

 מיפלגתית? דיעה לו להיות צריכה לא
 בידור, הוא שמיקצועם שאנשים קבע מי

 במיק־ אך־ורק חייהם כל להתעסק צריכים
 ולהפגין דיעה לחוות להם ואסור צוע,

? בארץ בנעשה מעורבות
 ובתור ישראל, אזרח הוא זוהר אורי

 בדרן היותו דיעה. להביע זכותו שכזה
 אוטומטית דיעותיו את הופך אינו זוהר

 לכל זוהר ראוי לדעתי ל״מעשד,־ליצנות״.
 תומכת .אני את״ר. את בהקימו הכבוד,

 ראש־ יהיה אכן שרבין מאד ומקווה בו,
הבא. הממשלה

באר־שבע ש.ש.,

הדמוקרטיה" לשינוי ״התנועה
 לגלות שמתיימרים אתם, !חה־חה־חה

 אתכם גם ביותר, המרעישים הגילויים את
 ״לוקשן״ הכי בלוקש להאכיל הצליחו
בכלל. ועד היום עד שיוצר

 ואתם — העיניים מול מונחים הרמזים
 כרוני קצר־רואי רק הלא הצידה. פוזלים

 לשינוי״ הדמוקרטית ש״התנועה יראה לא
 לשינוי ל״התנועה הבחירות, אחרי הופכת,

דיק — אחרות במילים !הדמוקרטיה״
 צבאית מהפכה — ישונה בלשון טטורה.

(שקטה).
מתכ האלה הגנרלים אם אותי תהרגו

 סתם, מהפכה מה? אלא אחר. משהו ננים
 (יהודי לעשות יפה לא ומטוסים, טנקים עם

נו־נו־נו). יגידו אמריקה
 העוגה שגם כך הפיכה עושים איך אז

 חוקית. הכי בדרך נכון, שלמה? תישאר
 ישנו הם ישנו, בטוח הם ״שינוי״. הם כן,
הדמוק ״הרפובליקה שגם עד ככה, לנו

לעומתם. תחוויר * הגרמנית״ רטית
 בצילום ידין, -שאפילו לי נדמה ב. נ.
 ),2057 הזה (העולם נולפלא בכתבה -שלו

 אולבריכט. של הצעיר אחיו כמו נראה
 של שמה לתעלומת הפיתרון זה אולי

התנועה.
הבוחרים, מפינקם אחד

אביב תל־
אולמדט של תעלוליו
רוו לצרכי ״דירה הרשימה את קראתי

 ב- זאת עשיתי ).2057 הזה (העולם חים״
 לידי נעצרה לפתע כאשר ברחוב, עומדי

 חבר בה נהג שכורה. וולוו, מסוג מכונית
אולמרט. הכנסת

 הייתי כאשר בדיוק נעצרה המכונית
 של החדשה הדירה מתוארת שבה בפיסקה

 הרושם מתקבל מהכתוב אולמרט. מישפחת
מרו מטר 85 של צנועה בדירה שהמדובר

 של שיטחה עולה למעשה אך בקירוב, בע
 מאיזורי-היוקרה באחד הנמצאת ■הדירה,

מרובעים. מטר 100 על ירושלים, של
שבמיסגר־ שתוכנית־הסיוע, לציין כדאי

 אלף 25 אולמריט הכנסת חבר קיבל תה
 כזוג שקיבל ל״י אלף 65ל- (נוסף ל״י

 בחוברת־הס־ למיסכנים. מיועדת צעיר),
 שהתוכנית נאמר, השיפון מישרד של ברה

 בצפיפות לגרים מיועדת תנאי־דיור להטבת
 לגרים — או לחדר, נפשות ׳שלוש של

 בתנאי לחדר נפשות שתי שיל בצפיפות
התחו באחד ממצוקה סובלת שהמישפחה

 או חפרה סביבה, בריאות, הבאים: מים
 ש־ לקהל, לבשר מאושר אני פרנסה.

 מאחת אף סובל איננו אולמרט חבר-הננסת
הללו. המצוקות

מבק-ש שהוא ידע אולמרט תבר־הפנסת

המיזרחית. גרמניה *

 הוא פרוטקציות. חיפש ולבן חריגה, עזרה
 אברהם של במחיצתו שעבדו לאנשים פגה

 ואכן, השר. על להשפיע מהם וביקש עופר
 מתן על אנשים כמה באוזני המליץ השר

 שקיבל אחרי •לאולמדט. החריגה העזרה
 אולמרט קם האלף, 25 את עופר בעזרת

בכנסת. עופר אברהם את והשמיץ
ירושלים גבע, אהרון

לשאול בלי חותפים
 הנשיא של שבתו ברדיו כששמעתי

 קינאתי בפטיסטי, בטכס הוטבלה קארטר
 בן תינוק על כופים לא הם בבפטיסטים:

 לו מניחים הם דתם. את ימים שמונה
רוצה. הוא מה לכשיגדל, בעצמו, להחליט

 בכוח! יהודי! להיות אותך אונסים אצלנו
 וזהו. — פיך את לשאול בלי לך חותכים

 צווח אתה במישטרה. תלונה תגיש לך
מנחת מחייכים האורחים כל מכאבים,
טבולה סחבה הפה לתוך לך ותוחבים

שם. שתשתוק — ביין
 חתכו להם לא כי כואב, לא זה להם
חתכו! לך הרדמה. בלי כרגע

נאור, עם להיות מתיימרים עוד ואנחנו
עובדי" חלילה ולא דמוקרטי תרבותי,

 הבכור, הבן את להקריב במקום אלילים.
הבן.״ ״פידיון עורכים אנו

 יכולים לא והרוחות, השדים לכל למה,
 ברית־המילה. עם הדבר אותו את לעשות
 בלי אלוהים. עם ברית סימלית, שתהיה
 באיזה כמו הגוף, מן חיים אברים לחתוך

 לי נדמה האבן. מתקופת פרימיטיבי שבט
 לא אם הזה, לשינוי הזמן הגיע שכבר
שנה. 3000 לפני נעשה

 יש עורלה שכריתת הטוענים אלה ולכל
 לעצמכם כירתו אענה: בריאותי, יסוד בה
 יותר עוד יהיה זה והאוזניים, האף את

!בריא
ב א ע, ז  חולון גז

ס א ? מורןד ה ט י ר פ ת מ

 במדוד שנתפרסמה לידיעה בהקשר
 העומדת חברים קבוצת אודות ״תשקיף״,

̂׳ פירוק את להציע  הזה (העולם ״,מוקד
 בראשה, עומד כביכול, אני, ואשד )2056

:להעיר ברצוני
חברים״. ״קבוצת כל לי אין #
 לפרק שיש בדעתי עלה לא מעולם <•

שקיו סבור אני כלשהי. מסיבה מוקד את
ב ביותר ומשמעותי חיובי מוקד של מה

 או ליציאתה קשר בלי הפוליטית, מפה
מהמערך. מפ״ם של לאי־יציאתה

 החופש גם הוא שחופש־ד׳,עיתונות נכון
 לטעמי, זה, אבל — ״ברווזים״ לייצר
מאד. זול חופש

בן או ל, (״רובץלן״) ר ט זנ נחשון רו
 דורון, מאיר הזה, העולם כתב <•
: מעיר
להש הנתונים חברים קבוצת ש י •

הכחשתו. למרות — ״רוביק״ של פעתו
 ״רוביק״ על־ידי הועלתה ההצעה י•

ב מהבכיריס אחדים עם סגורה בפגישה
 לא עדי־שמיעה לכך היו מוקד. אנשי

 זה הדי — דעתו את שינה אס מעטים.
לגיטימי.

ם לי רגי ה ת צי ט די מ ב

 פעילות את ולבדוק לחשוף השער, הגיעה
)10 בעמוד (המשך

בנד־עור. יקנו אנשים יותר עכשיו נורא! ממש זה נטאל׳, 1
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