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מכחכים
ראש בל״ מסמר

 ״גועליציה״ היתה הכותרת
 הופיעו השער ובתמונת

 ואבו־חצירא פרוש בורג,
).2288 הזה״ (״העולם

 אנשים ■מכנים אתם זכות באיזו
 בוחרים אלף 200ב־ המייצגים

המיל רבעי כשלושת עוד (ועימם
מג כה בשם הליכוד) בוחרי יון

 הפעם הלכתי לא עצמי אני ו עיל
 ד הואיל בחיי, לראשונה לקלפי,
 מכולם :מאוכזב שאני היא האמת

במי ברע לבחור רציתי לא וגם
 לכינוי ועד מכאן אד עוטו.

 רוב של כפיו ליציר ״מגעיל״
 הדוב זיכרו: הדרך. רחוקה העם
 עם אלא, גועליציה, אינו פעם אף
 הסתייגותי ואף אי־הסכמתכם כל

 שדי, כקול המון קול המסויימת,
המש ההמון קול את לכבד ויש

הדימוקרטיה. בזכויות תמש
ארו דרך עברת :אבנדי ולאורי

 סרס״ ה״יונייטד מימי ביותר כה
 ב־ האלים״ ל״ניקסת ■שהגעת ועד

 לאותו משול אתה סיסיפוס-פרם.
 עצמו את השולף ראש, עם מסמר

 במקום עצמו ותוקע אחד ממקום
 בכך ואין לנסיבות, בהתאם אחר,

בושה. כל
טבריה דגני, א. יצחק

7וקשש הגיעה
 משה עצמו על לוקח מתי
 ומתי האחריות, את דיין
לא.

ב תל״ם רשימת כישלון אחרי
 עצמו על קיבל לכנסת, בחירות

ל- האחריות את מיד דיין משה

בשער גועליציה
2288 הזה״ .העולם

דיין אחראי
ליום־הכיפורים גם

 האחריות את עצמו על ׳שיקבל
 יזם למחדל המיניסטריאלית) (ולו

י 1973ב־ הכיפורים
תל־אביב זיז, יוסי

א יו־וץ ד
 ואנשיו פרס מלינים מדוע

 הסקרן של תחזיתו על
1סמית חנוך

 של האופטימית התחזית למרות
ו עודדה, אשר סמית, ״מיסטר״

 הצליחו ואנשיו, פרם את בצדק,
 לזכות הליכוד אנשי דווקא לבסוף
להר לאל-ידם ויש הקולות, ברוב
 בראשות הבאה הממשלה את כיב
ו פרס של מרירותם בגין. מר

 המדוייקות תחזיותיו לגבי אנשיו
 לי. מובנת אינה סמית של כמעט
 עלי עשה התחזית הגשת אופן
ש מעוניין כאילו שסטיית רושם

 ירכיב פרם, של בראשותו המערך,
הממשלה. את

 החמשיר מוקדש פרס של לדרכו
הבא:

 אדם / חרוץ פרם מר של גורלו
 כי / ירוץ לא יותר כבר זה

 סמית מר של / ׳תחזיתו למרות
 הדש־ שוב פרס שימעון / בכבודו

החוץ. אל לך
תל־אביב אס,

 לא האם תוהה: ואני כישלון.
שנים, שמונת אחרי השעה, הגיעה

>. *י8מ-' ז*מ.ד•* ?*ודע. ד

18113 031

ס ת קנ רו חי ב
בווימ־ הטניס אליפות

 לקורא מזכירה בלדון
הבחירות. את

 ביורן את ניצח מקנרו ג׳ון
 לאלוף- והיה בווימבלרון, בורג

 נקנס אך — בטנים העולם
הת בגלל דולר אלפים 10ב־

 המ״גרש, על המרגיזה נהגותו
ה את בכינויים שכינה בגלל
 ועל שופטי־הקו, ואת שופט

למישחק״. רע שם ש״ה׳וציא
 קנם איזה לעצמכם תארו רק
של ראש-הממשלד, מקבל היה
 מערכת- אחרי בגין, מנחם נו,

המר התנהגותו על הבחירות,
 תל- פתה־תיקווה, בנתניה, גיזה

 נאם שבו מקום וכל אביב
 על 1 אסיפת־בחירות ׳באי בפני

גרמניה, קאנצלר את שכינה

שריק קורא
חמורים עלבונות

 של ושר־חהגנד, צדפת נשיא
ועל בכינויים, ארצות־הברית

ה למישחק רע שם שהוציא
בישראל. בחירות
 שר־האוצר ארידור, יורם
 להדפיס מספיק היה ׳לא שלנו,

 לשון- קנס לתשלום שקלים
 כינתה שאותו בגין, של הרע

 ב- הטור בעלת לואים, פלורה
 :טיימס בניו־יורק עגייני־חוץ

 לא ביותר החמורה ״הסכנה
אר למרבית אלא לישראל רק

 ארצות- לרבות העולם, צות
 ללא הם, אלה כל הברית.״

 מאלה המורים עלבונות ספק,
בווימבלדון. שהושמעו

 ש- בעובדה בהתחשב אולם,
 את משחק שלנו ראש־המ׳משלה

 עם בתחרות שלו המשחק
 כמו מיקצועיים מחוללי־צרות

 וקדאפי, אמין אידי הומייני,
 בהשוואה כי כולנו, נודה הבה

 אותו משחק עדיין הוא אליהם
גמור. כחובב

תל־אביב שריק, יוסף

יו

2290 הזה העולם8




