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בדרך זו נתגבר על כל אויבינו ,ספורט 
אי העולם ימ״ש.

הפלסטינית היא קשה — היא תהיה רצופה
בגרדומים .אולם ההמשך ברור והכיוון
ידוע .הפלסטינים ,כמו הישראלים ,ישיגו
לבסוף מדינה משלהם ,וברבות הימים ,כ־
שיוזמן ראש־הממשלה הפלסטיני לנאום
ביום־הזיכרון הפלסטיני ,הוא יאמר את
הדברים הבאים  :״אלמלא עולי־הגרדום
לא היתד ,קמה המדינה.״
גם הדברים האלה יפורסמו בעיתונים
ויזכו לכותרות בולטות.
חיים צמח ,ירושלים

אם פרופסור כה נכבד ,כמו עזרה זוהר,
הצטרף למעדון־הפתוח של היורים ב 
אוויר והפוגעים על הקרקע ,הגיע הזמן
למסד את העניין ,לקבוע לו מיסגרות אר 
גוניות ,הנהלה ונשיאות ,ואולי גם גיז־

חומייגי ,איפה אונה?

להתראות באיצטדיון מגן־דויד )ימק״א
לשעבר( בירושלים ,בתחרות כושר קרבי
על־שם ברק בן-אבינועם ,בין אברכי מכ 
בי תל־אביב לאברכי מכבי מירושלים,

יוסי קאופמן,

גיבעתיים
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לא איכפת לי שכל העולם יעשן .אם
למעשנים לא איכפת מהסרטן ,אז לי בוו 
דאי שלא .אבל אני רוצה שלא יכפו עלי
את העשן המסריח באוטובוס ,במישרד
ובקולנוע.
אני גם רוצה שיופסק הנוהג השפל ,ה 
מקובל במדינה דמוקרטית זו ,לנער שטי-
חי־ריצפה מזוהמים על ראשי האנשים.
השבוע ראיתי איך ניקו שטיח על מיר־
פסת בית בקומה השלישית .ענן גדול
של אבק סמיך נחת ישר למטה ,על חנות
פתוחה של גרעינים .אחר כך באים אנ 
שים ,קונים את הגרעינים ,ושאר דברי-
מתיקה ,ואוכלים אותם מבלי לדעת שהם
אוכלים גט אשפה.
אם דמוקרטיה פירושה שאיש הישר
בעיניו יעשה ,אז לעזאזל הדמוקרטיה.
חומייני ,איפה אתה?
חנן גולדגרט ,חולון

קשר מיכונגים

ברות ,שתעסוק בגביית דמי־חבר ,למי 
מון מיבצעי-ירי מייוחדים ולדאגה ליו־
רים זקנים ,משהו כמו פנסיה־של־דם.
למועדון־הפתוח של היורים אפשר לק 
רוא מועדון א״י — פירוש הדבר  :מועדון
אזרחים־יורים .אפשר גם להקים לידו חו־
גי-אוהדים כמו ,למשל ,חוג דע״ה )דם
ערבי הפקר(.
ליורים שהוכיחו את עצמם אפשר להע 
ניק את אות הכ״י )הרוג כפי יכולתך(,
שיתבסס על הסמל הישן־נושן של מנחם
בגין וחבריו — יד אוחזת נשק ,על רקע
מפת הארץ.
משה עזרא ,תל־ אביב

עולי הגרדום סללו את חדיר
באותו השבוע שבו העלה ראש־הממש־

ברצוני לנצל את כתובתכם ,שהגיעה
לידי ,כדי ליצור קשר מיכתבים עם צעי 
רות או צעירים מישראל .אני מקווה ש־
תעזרו לי בכך.
אני צעירה בת  16ומחפשת את בני
גילי .תחביבי הם ,בין השאר :ספורט,
פריטה על גיטארה ,האזנה למוסיקה ו 
קריאה.
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מעודם הדוחות
במדורכם שידור )העולם הזה (2168
כתבתם ,תחת הכותרת ״הקרב על הרדיו״ :
״לדוגל מתנגדים רבים ברדיו ,עוד מה 
תקופה בה כיהן כמנהל מדיום זה.״ מה
חבל שנקדימון דוגל מעולם לא היה מנהל
הרדיו .אולי גם החלק הפותח של המישפט
אינו מדוייק? הדבר הנכון בפיסקה זו

ראש־הממשלה מנחם בגין ביום הזכררן :
מאוזן :
 (1יישוב במרכז הארץ  (5 :רויאלי (10 :
ראש )בערבית(!  (11רוח רעה!  (13תא 
ריו בחודש שבט!  (14רכוז!  ( 15כלי-
קיבול לנוזלים!  ( 16רך בבקר!  (18מרו 
שע!  (20כינוי!  (21עבים!  (22הדרך
הקצרה בין שתי נקודות !  (24אבן טובה !
 (25משקה קל!  (26מתודה!  (28מעונות
השנה !  (30לאלתר !  (3 1זימרה !  (32בהמה
ממישפחת הבקר!  (34שם )בערבית(! (35
ישמח לבב אנוש!  (38משקה דבש! (39
קיים!  (41שם דורכים את הענבים! (42
בדיחה )באידיש(!  (43קידומת הולנדית!
 (45אולם!  (47וזיר!  (48מסג׳!  (50לא-
מתורבת!  (51נוזל החיים!  (52בנו של
יהודה!  (54ישימון!  (57מטבע מיקראי!
 (61מצבת־זיכרון !  (62מפירקי הגוף !
 (64פקודה מפורשת (65 :עלו!  (66יבשה
מוקפת מים!  (67כן )בספרדית(; (69
מתוצרת החלב (70 :יופי (72 :בפעם נו 
ספת!  (74נרתיק;  (75ניתוק!  (77נחל
בעמק (78 :אנוש;  (81שעבר הכשר:
 (82מעדנות;  (85אלוהות;  (86בוץ:
 (88בתוכו;  (89הצטרפות אל מישהו;
 (91מטבע יפאני ;  (93בסיס ;  (95מין צי 
פור (96 :עצם בפה )הפוך(  (89 :נצח;
 (100סחוב! (102 :להבה;  (103מסולם
•
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הצלילים!  (104לכל הרוחות! ( 105 :מן
היבשות.

מאונן■ :

 (1מטע גפנים;  (2רצועה (3 :מפל!
 (4רשע (6 :מכשף;  (7תנור;  (8אפס
כוחו (9 :צלע במשולש ישר־זווית! (12
חבר בתיזמורת !  (15צפון ;  (16השיב !
 ( 17מלך שקספירי;  (19לא ישר; (20
שים עצמך על כיסא!!  (21רפורטר; (23
מונח בתורת החשמל (24 :סידרי מישנה
)ר״ת( (26 :תרנגול;  (27בת־קול! (29
ירק-גינה;  (30צלולויד!  (33הרגע הבא!
 (34דרגש (36 :מחריד!  (37חפץ! (40
חזר!  (41ועוד;  (44פלא!  (46נישא;
 (47מזמר (49 :הוציא לחם מן התנור;
 (50רוכב;  ,53מחלקי הטלפון;  (54כינוי
לירושלים;  (55מצבת־זיכרון;  (56זכר
בבקר;  (58סוף!  (59מארבעת המינים;
 (60לא דומה ;  (62בתוכי ;  (63כיסא־כבוד;
 (66משאת נפש;  (68אזרח הארץ; (71
מחול אצילים;  (73נציגות נבחרת; (76
אולם;  (77ממושך ;  (79קורה כבדה(80 :
מרגיש (82 :כמו  20מאונך (84 :בוץ ;
 (85נהרה ;  (87שמא ;  (90הקדש מוסלמי :
 (92אישה של האשה  (94 :סחב  (96 :עוף
דורם (97 :רפואה;  (99עליך לדעת!!
 (101בזמן ההוא  (102 :חוטם  ( 103 :בלבד.

! ״אלמלא עוזי־הגוחם
! לא היווה המה המדינה־
״ידיעות אחרונות״ 3 ,במאי ע7ע1
למען מדינה פלסטינית
לה ,מנחם בגין ,את הצעתו לכונן גרדו 
מים בישראל ,הוא אף הסביר בפומבי את
תוצאותיהן של ההוצאות להורג .וכה אמר
בגין ,ביום הזיכרון :״אלמלא עולי־הגר־
דום לא היתה קמה המדינה.״ הדברים
פורסמו בעיתונים ,וזכו לכותרות בולטות.
מעתה ואילך יכולים שוחרי־השלום ב 
ישראל לשבת בשקט .בגין יעשה את ה 
עבודה למענם .הוא ,ולא אחר ,יקים את
המדינה הפלסטינית.
אומרים כי כל ההתחלות קשות ,וזה
נכון .גם התחלת הדרך לכינון המדינה

היא ההתייחסות אל הרדיו כאל מדיום —
משהו מעולם הרוחות והשדים.
רענן דוגל ,תל־אביב
־• הצדק עם הקורא דוגל .המישפט הנכון
צריך היה להיות :״לדוגל מתנגדים רבים
ברשות־השידור ,עוד מהתקופה שבה כיהן
כמנהל הטלוויזיה.״

לשלם ולא רהינות
הקשבתי לתוכניתו השבועית האחרונה
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