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ב מילחמה שתפרוץ רה
צפון.

 ההסכם את להפעיל הזמן הגיע
ל שנחתם צבאי, לשיתוף־פעולה

 על־פי ארצות־הברית. עם אחרונה
 ברית־המועצות מוגדרת זה הסכם

 ואר- ישראל של משותפת כאוייבת
מתחיי המדינות ושתי צות־הברית,

 אימתו כנגד זו בידי זו לסייע בות
הרוסי. הדב של

 שהרוסים שנודע אחרי עכשיו,
 סוריה לטובת להתערב מתכוונים

 ובין בינה מילחמה תפרוץ אם
 כוחות- הצבת לדרוש עלינו ישראל,

תגובה באיזור. אמריקאיים מנע

ש ),2332 הזה״ ״העולם
 יוצא אינו הוא כי טעו
 להן שמשעמם בחורות עם

בערבים.
 עם קרובים שכנות יחסי לי יש

״להרוג״ לי יצא ורקשטל. גדי
משעמם היה ערבים. כמה עימו

 שיודה עובדה. זו עובדה בחברתו.
בזה.

תל־אביב שי, פאלי

בחידות תככי
לרשות המתמודד הקורא

 להפצצות ישר ביחס תהיה כזאת
שמב הראווה, ולפעולות הכבדות

 כל אחרי בלבנון ישראל צעת
 לוחם של חדירה ניסיון או חדירה

לתחומיה. כלשהו פלסטיני
חולו! כן־חיים, דני

הדין למצות
 חמישית תלמיד של דעתו

בימית. החוק מפירי על
 היינו כשלנו משוגעת במדינה גם

 כדי העיניים, את לשפשף צריכים
מה למראה הוזים שאיננו להיווכח

פלדמן קורא
ומטורפים פאשיסטים

 פא- קנאים מאות בימית. שאירע
 כל שם איבדו ומטורפים שיסטים

 וב־ החוק בשילטון ופגעו רסן
דמוקרטיה.

המתפר עם הדין את למצות יש
 דמוקרטיה ילמדו למען מימית, עים
מהי.

אשקלון פלדמן, אילן

משעממת חברה
הכר נגד יוצאת הקוראת

 (״חצוצרה״) גדי של זתו
מרחלת״, (״רחל ורקשטל

 שיפנה מודיע נתניה עירית
לבג״ץ.

 סמו־ מרחוב גבאי, ניסים אני
 בבחירות ״רץ״ נתניה, 12 לנסקי

 ברשימה העיריה לראשות הקרובות
 תככים שישנם מאחר עצמאית.

 עם ביחד ועריכתן הבחירות לדחיית
 בזה רואה אני לכנסת, הבחירות

 כמוני, בודדים במתמודדים פגיעה
אין :בטענה בג״צ אגיש ולכן

 לדחות חוקית סמכות למיפלגות
המוניציפליות. הבחירות

נתניה גבאי, גיסים

נצחיות שאלוה
מקשה: הקורא

 החקירה מצויה שלב באיזה #
העיר ראשי בחיי ההתנקשות על
 ממצאי ישנם האם בגדה? יות

כל השערות ישנן האם ביניים?
? שהן
 האזרחים, שני נעצרו האם !•

 אל״בירה? תושבי על יורים שנראו
 היורים? האזרחים שני זוהו האם
? לדין להעמידם כוונה ישנה האם
 ,12ה־ בת בילדה ירה מי !•

 האם אל־ערוב? הפליטים ממחנה
 אם גם זה? בנושא חקירה נערכה

מו היה האם אבנים, הילדה זרקה
? בה לירות תר

ל מצפות ואחרות אלה שאלות
 מדינת־ישראל, לטובת תשובות,

היש החברה שלמות הדמוקרטיה,
 והמוסרית הנפשית ושלמותו ראלית

במדינה. אזרח כל של
תליאביב יהב, דן
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לחב הנוגעות הצעות שתי
קור שנפלה הלאומית רה
היהודית. להלכה בן

 אל- מטוסי את להפוך מציע אני
 לחלק צריך מוטס. לבית־כנסת על
 :נפרדים אגפים לשני המטוסים את

 שיעסקו הגברים, יישבו לפנים
מאחור ובלימודי־קודש. בתפילה
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