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המפרסם קול

של וז;ה מ
להסתד הבחירות תוצאות

 אינו שהעם מוכיחות רות
לומד• הוא — טיפש

 העם כל את לרמות אפשר אי
 מה מנסים. כולם אבל הזמן, כל
 יצליחו? לא אם להפסיד להם יש

 דויד את לנו למכור ניסה הליכוד
 האיבר חזק. בטח חזק. כאיש ־לוי
 המערך הלשון. זו אצלו חזק הכי

כ־ משל ירוחם את למכור ניסה

 כי דבריו למשמע סוערות כפיים
לנצח״. יחיה ״לא הרודן

 הליברלי־ הסופר גרין, גרהאם
 • ברעיונות להשתעשע אוהב קתולי,

 השם, ברוך אנגליה, טרוריסטיים.
 אבל ממושבותיה, כבר הופשטה
 קולוניאלית מעצמה של מנטליות

 והבל אגרופם תחת בחוזקה פועמת
 גרה* מטעם. ״רוח״ אנשי של פיהם

 לגייסות כנראה מתגעגע גרין אם
לטרי בדרך השועטים מונטגומרי

הקו עבור הזמנה זו האין פולי.
הוא שגם שמיר, משה ח״כ לגה,

מכתבים

לוי חזק :משל אחראי
! טיפש לא העם

 אחראי. שהוא בטח אחראי. איש
 של האינטרסים לשמירת אחראי

 העם טיפש. לא העם אבל המערך.
בבחי להצביע הלך לא וחציו למד,
 משל אך אלה? היו בחירות רות.
היו.

ירושלים אלקדש, גכי

ב להעלות מובהק, ״מטעם״ סופר
 המסע למשל, כמו, נשכחות אוב

 כבר הרי ז גושן לארץ המפואר
נב הפירמידות כי טען בגין מנחם

 חתני הו, העברי! העבד בידי נו
!זפרס־ירושלים פרס־נובל

תל־אביב סובול, יצחק

סי ו ו־רושד׳ם נ
הקולוניא את מייצג מי

 חתן לא אם הבריטי, ליזם
? ירושלים פרס

 אוהבי- ושקטים, טובים אנשים
טור לחיות הופכים ונחת, שלום

 הגברת של בביקורה ורצחניות פות
ירו דירנמט. פרידריך של הזקנה
 בביקורו זכתה זאת, לעומת שלים,

 גרץ, גרהאם הזקן״. ״האדון של
בהז שאמר טרי, יקיר־ירושלים

המתו מאלפים דברים זו דמנות
 מגושם אנגלו־סכסי בהומור בלים

 הקתר של המובהק נציגו ומעייף.
 מחלק ״הליברלי״ האנגלי ליציזם
העולם. לאומות מוסריים ציונים
הסופר כי מתגלה, השיטין בין

סובול קורא
הזקן״ ״האדון

 — לוב שליט על כועס המזדקן
 חדירתן בכוח שמנע משום כנראה

 לשטחה אדומות״ ״בריגדות של
מחאו ירושלים נכבדי לוב. של

ח&ו־ איוש
 ממה מרוצח אינו הקורא
 הצללים בממשלת שחסר

המערך. של
 פרם, שמעון למר הכבוד כל עם
 בפירסום מיפלגת־העבודה, יו״ר

ב־ המפתח תפקידי לאיוש מועמדיו
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 אורי דברי בעיקבות
ה הולדת על אבנרי

ביש הפוליטי חמשיר
הזח״ (״העולם ראל
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 שר־ גם הוא בגין מנחם
 זה יציב, זה אמת, זה / ביטחון

 / מוכן כבר הפלאקט / נכון
ת, הן '/ מובן לא לי אך  אמ
שימעון! של פטנט זה

תל־אביב איילון, סמי

 המערך יזכה אם העתידה, ממשלתו
ה בהעדרו בולט הבאות, בבחירות

החסר. חלק
 החברה שבעיות הטוענת מיפלגה

 לענות חייבת דאגותיה, מרכז הנן
להח החשובות נוספות שאלות על

 משאלות פחות לא הבוחר לטת
וכספים. ביטחון חוץ,

 שבו המצב שיימשך ייתכן לא
 מסויימת מיפלגה בעד מצביעים

ל שרים מתמנים הבחירות ואחרי
ה אחרת, ממיפלגה מפתח תפקידי

 ,בשי- הבוחר, של לרוחו מנוגדות
הקואליציוניים. ההסכמים טת

 את היום איפוא, מבקשים, אנו
מי לשאלותינו, המערך תשובת
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