
□ ץ 11*117 ו ״ ״ - ד י ז 2205ה

:מאוזן
 רסיסי־ )10 ;בגליל יישוב )5 ;מאיים )1

 )13 (ר״ת)! ישראלי מטבע )11 בוקר;
 בצה״ל אלוף היה )14 ;שמן ״־בשר,
 )18 סיום; )16 ההורים; מן )15 (ש״מ);
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מכוזבים
ל הנעוק טוהר ט

לא. ומי מילחמה שבוי הוא מי
 הזה העולם דפי מעל המתנהל הדיון
בסי מעובדה מתעלם הנשק טוהר בשאלת

שפעו גרילה, לאנשי ביחס המדובר סית:
 הבינלאומיות לאמנות כפופות אינן לותיהם

 להקפיד שעלינו דעתי, במילחמה. הקשורות
 אולם זה, במיקרה גם הנשק טוהר על

 זו. עמדה על החולקים רבים ישנם בארץ
 והרים וילדים, נשים שרצח אדם האם

 שבוי- של ליחס זכאי ידיו, את מכן לאחר
ולכאן. לכאן פנים יש מילחמה?

 זו, בשאלה בוויכוח לפתוח מציעה אני
הדעות. כל שתישמענה כדי

פתח־תיקווה ל,רגר, שלומית
 הזה העולם ופורום המיכתבים מדור 6

זה. בנושא גס — הקוראים בפני פתוחים

א א גין,3 ל ס ד ר פ
 מישאלים ואנשים, כלבים על

ודעת־קהל.
 סקר־דעת־ אנשי עורכים לפעם מפעם

האז את ושואלים מישאלים, שלנו הקהל
 מנחם את מעדיפים: הם מי את רחים
 מהנוד־ להיפטר כדי ? פרם שימעון או בגין

 בגין, אחוז 45 הנשאלים: משיבים ניקים
 למזג- בהתאם להיפך, או פרם... אחה 38

אפי אחדים שלהם. העיכול ולמצב האוויר
 חצי־אחוז רוצים שהם פנים מעמידים לו

שרון. פלאטו אחוזים ואפס שרון, אריק
 יודע? אני מניין כמובן. הבלים, הכל
 מודעה פירסמתי ימים כמה לפני ובכן,

 גורי־בוקסר ״שמונה הלשון: בזו בעיתון
 שלי הטלפון חם״. בית מחפשים מקסימים

 שישי, יום עד שישי מיום לצלצל חדל לא
 מה יודע אני עכשיו חצות־ליל. עד משחר
 גזע )2( גורי־בוקסר, )1( :ישראל עם רוצה

ובחינם. )4( זכרים, )3( טהור,
 אלי, לצלצל טורחים שהיו חושב מישהו

 או בגיגים״ ״שמונה במודעה כתבתי אילו
פרסים״? ״שמונה

תל-אביב שריק, יוסך

אמוזיס גוש באוזני
אילון־ לבעיית מהפכני פיתרון
מורה.

 החוגים כל את שיספק רעיון לי יש
אנשי על ישוב. של פינויו 'ויימנע בעם

הלינגר רלך
הרב ברוש

 ההתנחלות שם את להחליף גוש־אמונים
 שהרי למשל. לברוש־הדב, מאלון־מורה

 זה בשם ישוב על האוסר פסק־דין אין
כלשהי. קרקע פיסת על להתקיים

תל־אביב מהנדס, הלינגר, רלף ה.

ט 31ט רעיון רי ס ת ל
 ועל באתונה החמישי הגייס על

המשמיצים. עוכרי״יוון
חמו־ התבטאויות על להגיב מבקש אני

 ציר־הפרלמנט נגד באחרונה שנשמעו רזית,
ה של נציגים כמה לאמבראקיס. הרדיקלי

 את מתארים שלנו בבית־הנבחרים ימין
 דיבתה המפיץ יוון״, כ״עיוכר לאמבראקיס

האומות. בין רעה
 מחלק שהוא למשל, מואשם, לאמבראקיס

 התארגנו־ על תזכירים זרים עיתונאים בין
 בצמרת ואנטי־דמוקרטיות פוליטיות יות

 הוא אין הטענה, לפי והמישטרה. הצבא
קולונ עד מגיע אלא בגנראלים, רק פוגע
קפיטאנים. ואפילו לים

 על מדברים המשמיצים הפרלמנט צירי
 המוכרים יוון״, ״עוכרי של חמישי״, ״גייס

מוקפת־האוייבים. המולדת של כבודה את
 לא שאם כובד־הראש, בכל להזהיר עלי
ל ציונים לחלק ההם האדונים יחדלו

מתי הם — לאמבראקים של פטריוטיות
 עוד ■נכון, אל וההיסטוריה, דמו, את רים

אותם. תשפוט
 מה חשוב. אינו לאמבראקים של גורלו
 כאשר הקולונלים, יעשו מה הוא שחשוב

 מפציר אני הזירה. מן ייעלם לאטבראקיס
 של הבאה שהתחנה להאמין, יוון ■בגי בכל

 אולי יודע, מי — אתונה היא הקולונלים
.1967 סוף לפני עוד

 ־שאני סבור הזה העולם מקוראי אחד עם
 לכל הוא כאן כותב שאני ומה ׳מטורף,
 איתיו. הצדק — לתסריט טוב רעיון היותר

.2 לסרט: הצעת־שם אפילו לי יש
לונדון ל,רני, יואב

מומחי□ שיח
 ״אנשים״ במדור הסיפור בעיקבות
 הצעתו על ),2203 הזה״ (״העולם

 לנשיא לסייע חלפון, יעקוב של
 הבחירות במסע קארטר ג׳ימי

ארצות־הברית. לנשיאות
הצע את דחה ג׳ורדון שהמילטון כתבתם

ב מומחים ״אנחנו באומרו: באדיבות, תי
 ממך.״ יותר הרבה הזה עניין

מהימילטון מיכתב שקיפלתי היא, האמת

חלפץ יעקב
מומחים״ ״אנחנו

 ששלחתי התוכנית על לי המודה ג׳ורדון,
חדפדן, יעקבלו.

תל־אביב ישראל, בחירות שרותי

עקום הגיון
 הידוע שר־האוצר, של תוכניתו על

 בשטחים בהתנחלות־רבתי כתומך
הכבושים.

 .ייגאל של הכלכלית בתוכנית יש-הגיון
 לבטח נעשה ההתנחלויות המשך הורביץ:
 למתנגד יכול ומי הייצוא. הגברת במיסגרת

לכך?!
חיפה קרביין, גורי

ח ד ה צ ר ה ה □לכו ש ד ח
לפלסטינים. לאומי בית

 חיל בנובמבר) 2(ב־ שבועות כמה לפני
ב ההיסטורית. להצהרת־בלפור השנה יום

 ו־ בארץ הפוליטיות בהתפתחויות התחשב
 הצהירה לפרסם מציע אני בארצזתחזברית,

)8 בעמוד (המשך

2205 הזה העולם


