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האו״ב עם
ערא־ יאסר עם לפגישות

היסטוריה. יש פאת
 של פגישתם נגד חוצץ היוצא כל

 וצ׳ארלי טובי תופנק חברי־הכנסת
 מוטב עראפאת, יאסר עם ביטון

מנ האם עיניו. מבין קורה שיטול
 נפגשו לא וישראלים יהודים היגים

סי את לקדם כדי עמנו צוררי עם
וההצלה? השלום כויי

 ז׳בוטינסקי וולפסון, הרצל, האם
רו צוררים עם נפגשו לא ואחרים

האם, וגרמנים? אוקראינים סים,

.)2248( הזה״ ״העולם
שכזאת פגישה

יש מנהיגים נפגשו לא להבדיל,
ש — הנאצים יורשי עם ראליים

מנ ועם — פעילים נאצים חלקם
 החונטה ראשי פאשיסטים, היגים

 האפרטהייד ומנהיגי בארגנטינה
? בדרום־אפריקה

 ידידים, עם עושים לא שלום
 בכמה כמובן, אוייבים. עם אלא

כני בפגישה תהיה שלא סייגים:
 עצמית, התבטלות התרפסות, עה,

 באו״ם, שגרירנו האם וכר. בגידה
 את נוטש בלום, יהודה הפרופסור

 ששוהים אימת כל המליאה אולם
 אחרים? וצוררים אש״ף נציגי בו

לנאומיהם? עונה אינו האם
ב רשמית, לא פומבית, פגישה

 שתהיה יתכן לא בינלאומי, ננס
פגישו מאשר יותר בגידה בבחינת

נצי עם ובעתיד המצרים עם תינו
 אף יתכן אחרים. ערביים עמים גי

 ידוע, בלתי לכיוון פריצה בה שיש
לשלום. ואולי

הב, דן תר־אביב י

דה ל לא תפילה
ניצ למען עראפאת יאסר

 פרט שימעון ח״כ של חונו
בבחירות.

 שראש־הממשלה לשכוח לנו אל
 שלנו שר־החוץ שהיה שלנו, היקר

 — שלנו שר־הביטחון הוא ועכשיו
 עקב בבתי-חולים שוהה כשאינו

 שלו המזומנים הקלים התקפי־הלב
הליכוד. מפלגת ראש גם הוא —

האח דעת־הקהל סקרי על־פי
 ישראל, מתושבי אחוז 85 — רונים
ה ברחבי היהודים על לדבר שלא

 בגין שמנחם משתוקקים עולם,
מעורר־המד,ו להיות יחזור היקר
אב המשליך והטוב, המוכר מות
 שיישב תחת הכנסת, בבניין נים

 שני את ליבו אל ויאמץ בכנסת
״יח — ואריק פלאטו השרונים

 כהן גאולה הגברת עם ידיים״ זיק
 של ל״מנודה״ ישראל את ויהפוך
כולו. העולם

מתכ דעתנו, את לשנות במטרה
 גראנדיו־ מערכת־בחירות בגין נן

 י־ הכרזותיו, לפי לשפוט אם זית.
 ״התרגילים מחלקת על לסמוך אם

אופ לא מישרדו, של המלוכלכים״
יפ שלנו ראש־הממשלה אם תע

מיב- של תוכנו בגילוי אותנו תיע

ה שבוע במהלך ביותר סודי תב
: בחירות

 אירגון מנהיג עראפאת, ״יאסר
 שימ־ אל — הפלסטיני השיחרור

 העבודה מפלגת מנהיג פרם, עון
 שינד ,הלבביים איחולי הישראלית.

 כוח, אלוהים לך יעניק היקר. עון
ב ושלוות־נפש בריאות עושר,
מנהי על רבין יצחק נגד מאבקך

מפלגתכם! גות
 הכרזותיו לפי כי לאוזני ״הגיע

 מנחם שלכם, ראש-הממשלה של
 אתה בבית־התולים, ממיטתו בגין,

 פלסטינית מדינה בהקמת תומך
 וברצועת המערבית בגדה עויינת

 שמחתי תבורך! כך ועל — עזה
 מאזהרותיו מתעלם שאתה לשמוע

 ואינך בגין, ראש־המ^שלה של
פלס שמדינה להצהרותיו מתייחס

ה השמדת פירושה כזאת טינית
 הפטרדדד בעזרת היהודית מדינה
 ו... הנפט נשק האמריקאיים, לרים

האטומית. הפצצה אפילו כן,
 — היקר שימעון מאד, ״ייתכן

 בגין ראש־הממשלה שמדגיש כפי
פלס מדינה של פירושה כי —

ה הרחבת יהיה שכזאת טינית
 דרך מלייפציג, הרוסית אימפריה

כ אולם, לירושלים. ועד קבול
 סוציאליסטית, מפלגה של מנהיגה

 עמיתיך מפני לחשוש מה לך איו
הקומוניסטים.

 והרצון- ההבנה קידום ״לצורך
 את להניף שלא מבטיח אני הטוב

 הרבנות גג על שלנו הטרור דגל
 ה־ את להשמיע ושלא הראשית,

 בשעות שלנו הטרוריסטי הימנון
 4—2 השעות בין מנוחת־הצהריים,

ירושלים. בבירתנו, אחרי־הצהריים
 להצלחת לאללה מתפלל ״הריני
ה הכלליות בבחירות מפלגתך

 שתי על ומנשק אותך מחבך באות•
עראפאת.״ יאסר דודנך לחייך,

תל־אביב שריק, יוסף

'80 ישראל
 קשר כל — דמיוני תיאור

 מיקרי המציאות לגין בינו
בהחלט.

ממו אתה ? 1980 ישראל מהי
 בשטחים. המרחבית ההגנה על נה

 מבית־אל יוצא אתה אחד ערב
 מסתיר ביד, נשק עם אחר או זד,
 אף ואולי הסרוגות הכיפות את

במא אתה בעפר. פניך את מורח
ער בפועלים גדוש לאוטובוס רב

 יום בתום לכפריהם השבים ביים
 ואתה הירוק, בגבול קשה עמל
 אתה מהם. אחדים פוצע בהם, יורה
 שוטף טוש, עושה לבית־אל, שב
 החסודה ואשתך מפניך, העפר את

 לובש אתה שחור. קפה כוס מכינה
ה כיפתו את חובש נקיים, בגדים
 לתל־אביב, ויוצא מתפלל סרוגה׳

ענ לסידור לחיפה, או לירושלים
 במצודת־זאב, הקסטל, בבית יינים

 במישרד־ או החקלאות במישרד
 מפגין ואתה לא. ואיפה הביטחון

 בחוצות הפטריוטיים שריריך את
! 1980 ישראל זוהי הערים.

תל־אביב סוכוד, יצחק

 נללתגלת בעיקבות
סירא? - איראן

 חחידקל על מילחמח
).2248 חזח״ (״חעולס

 כתבתם, למילחמה הסיבות על
 הבאים: הדברים את השאר, בין

 מחדש אישרה (המילחמה) ״היא
יכו איננה בעולם אומה ששום לקח
צב חולשת ממנו: להתעלם לה

תוקפנות״. מזמינה אית
 לקח אין עמדתכם שלפי דומה

 — בילבד אחת אומה על חל זה
 לי קשה שאחרת משום ישראל,

 הגבו־ בשאלת עמדתכם את להבין
)6 בעמוד (המשך
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