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עדין. וניחוח מיוחד טעם בו יש
באמריקה, אותו, שמעדיפים פלא אין
אחר. ליקר כל על
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אמו־טו־ליקרשקדים.

)6 מעמוד (המשך
ביט לאבטחת ומארצות־הברית, לח מת

 בינלאומי לפיקוח זקוקח ישראל חונו?.
 סא- הצעת בגבולותיה. מפורזים ולשטחים

זאת. עם מסכימה דאת
 שנכבשו מהשטחים נסיגה •
־  סאדאת הצעת זהה זו בנקודה :11נא7כ

 הקוראת 242 הביטחון מועצת להחלטת
לנסיגה.

לש זקוקה ישראל :מלא שלום •
 דיפלמא- נציגויות חילופי עם מלא לום

 כבר סאדאת ותרבותיות. מיסחריות טיות,
זאת. הציע
לפלסטינים: עצמית הגדרה <•

מי התובעת לאומית זהות יש לפלסטינים
 צורת את בעצמם לבחור זכאים הם מוש.

בעתיד. מולדתם
 בהם שיהיה בסיסיים עקרונות הם אלה

 מדינות ואת ישראל את הן לספק בדי
בעק לתמוך מציע אני לכן השכנות. ערב

 שיחות את ולחדש בפומבי אלה רונות
 שותפים אמריקאיים יהודים הרבה השלום.

 ב־ חברים מאיתנו רבים זו. לדיעה עמי
אמרי יהודים הם והאחרים ברירה אירגון

וב בביטחונה המתעניינים ממוצעים קאים
 בהצעות התחשבו אנא, ישראל. של קיומה
ההיסטו ההזדמנות את תחמיצו אל אלה.
לשלום. להגיע רית

ארצות־הברית וושינגטון, גילם, קן

 הצליחה כאשר התפעלות מלא הייתי
 יבש כך כל מנושא ״לסחוט״ שלכם הכתבת

הזה העולם אח״מ, פרטי(מדור תחביב במו

גולן עיתונאי
ומצפצף עגול

 זה שתחביב מכך והתפעלות — )2115
 הלא־מחמיא במעמד להיכלל אותי מזכה

הע שתי הכתבה, של לגופה אח״מ. של
רות:
 אינה בצילומים המופיעה הסירה •

 בטיפול היתד, שלי הסירה שלי. הסירה
 וכדי שלכם הכתבת אלי כשפנתה עונתי
 יוסי ידידי, הסכים אותה לאכזב שלא
 את לתרום המרכזי, המשביר איש קוהן,

שלו. הסירה
 אינו בתמונה המופיע העגול החפץ !•

מצפצף. אומנם קומקום, אם כי ג׳ירוסקופ
נחמדה. הכתבה אלה הערות מלבד

תל־אביב גולן, אכיעזר

הפושע הוא החור
וה המגמתי למיסמך להתייחם ברצוני
שימרון. ועדת דו״ח פוליטי:

 לא אגרנט, ועדת דו״ח מאז לדעתי,
 לב לשים עלינו זה. מעין דו״ח ידענו
 אט הארץ נרגעה שבועות שלושה שתוך

שימ מר ונשכח. כמעט והוא מהדו״ח אט
 הפשוטה מהעובדה התעלמו וחבריו תן

 לביתו. הפשע את הזמין בעצמו שהציבור
 הלא-מאורגן מהפשע נרגש לא הציבור

האפ את לו מעניק שהוא מפני והחובבני
מוזל. במחיר מוצרים לרכוש שרות

מאפ אינם הנמוכה, ורמת־השכר היוקר,
ה ונורמאלים. טובים חיים לציבור שרים

ש מוצרים לרכוש לו מאפשרת פשיעה
הציבור אליהם. להגיע היה יכול לא אחרת
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