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מכחכים
 )22 מעמוד (המשך

יותר ואףרב, בעניין סאמזניר
פכך.

פילדלפיה בארסקי, א׳ הווארד

ד נוסח שואה ב יקה א
תות. בזמן התם, בימים

ה האדישות את הבין שלא מי
 שהפעיל הטרור לנוכח בינלאומית

ה נגד 1933ב- הנאצי המישטר
 ההזדמנות לו יש בגרמניה, יהודים
מקרוב. העניין את לבדוק

 שילטונות פתחו שבו בשבוע
 גירוש של מזעזע במסע ניגריה

 שלא כמעט מארצם, זרים מיליוני
 היחיד בישראל. קול כל נשמע
 עיריית ראש היה פיו את שפצה
כץ. גד אילת,
לש לו היה מוטב שפצה. חבל

 היה כך אולי לשונו, על מור
 ולהיחשב מהספק ליהנות יכול
 הפרו־ העסקן לא. אך אדיש. סתם

הממ את להזהיר נזעק בינציאלי
יש הצפת של הסכנה מפני שלה
 מניגריה, חסרי־בית בפליטים ראל

 גבולות את הרמטית לסגור ודרש
הארץ.

בני יכלו לאן כאלה, בנסיבות

ב״דכר״ מושיק של קריקטורה
3.2.1983

הנשיאותי התיאטרון

 חבא הנשיא של ותותי
דים• את מלחיגח אינת
הקוראים. של יינם

בורג שיוסף בחרדה קראתי

מהגיהי להסתלק אופרמן פישפחת
נום?

רמת־גן מלמד, יוסי

ת אנגו ד פ ח ה ״ ר ה ד ס
בגדת. צפוי פוגרום

 בשמאלץ מבוססים כולם בעוד
 מזילים יהודית, אחווה של הדביק

 גרינצווייג אמיל על תנין דימעות
 של הטונים את להנמיך ונשבעים
מת אינו איש הציבורי, הוויכוח

יהו דם בגדה. מהמתחולל רגש
 ה- אמות את מזעזע כידוע, דים,

 הם ערבים על איומים אך סיפים,
מקובלת. נורמה כבר

 עורכים קריית־ארבע מתנחלי
 דהר־ העיירד. נגד עונשין פעולות

 ומטילים ברחובותיה סובבים ייה,
 צה״ל, מוראם. את תושביה על

מח לתוך הפלאנגות את שהכניס
הע מסביב עומד י,פליטים,נות

 כניסה נוהלי על ושומר יירה
 גוש־ אנשי של מסודרים ויציאה

אמונים.
 מיטת לתוך צפע שמכניס מי

מאח להתחמק יובל לא תינוק,
ש דם טיפת כל לתוצאות. ריות

ראשו. על תהיה תישפך
תל-אביב שפירא, אכי

ל כמועמד כנראה, עצמו, ריאה
 הזה העולם (תשקיף הנשיאות כם

 להיות יכול לא לפי־דעתי ).2364
 תקופת אחרי יותר. גרוע דבר

 נבץ, יצחק הנשיא של נשיאותו
 בידי הנשיאות כם הפקדת תהיה
 ארוכה חזרה בגדר בורג יוסף

 האמור הנשיאות, מהיכל לאחור.
 את שמאחד פה כל את לבטא

 רוחות לנשוב יתחילו ישראל, עם
ל והמאבק ההתנצחות, הפלגנות׳

 בורג שהד״ר דתית כפייה מען
 אין שנותיו. בכל עליו אסון היה
 התופעות שכל לבי את מחמם זה

 גם מלוות יהיו האלה השליליות
 לשוניות, התחכמויות פיני ,בכל

למדי. זולות חלקן
ב סבור איני כי להבהיר עלי

 כיפר, ־,חובש שאדם אופן שום
ה כס על לישיבה פסול ומאמין

יש במדינת חסרים לא נשיאות.
 שי- בעלי כאלה, אנשים ראל

 להיות לאחד, שידעו עור־קומה,
 למחלוקות, סעל נישאים באמת

תפקידם. שמחייב כפי
ש שפי הסחשבה היא מבעיתה

 ותו- פוליטי עסקן חייו כל היה
יה שאר־רוח, של שמץ בלי לא,
ישראל. מדינת של נשיאה יה

 הוא בורג שהד׳׳ר סבור אני
 ביותר והמתאים הטבעי המועמד

 נבון. יצחק אחרי הנשיאות לכם
 רוח סוף־סוף תנשוב שלא לפה
ה הכס מן ובדיחותא ליצנות של
רצי תמיד להיות צריך לפה ז רם

ית אם מזה, וחוץ כל־כך? ניים
 הנשיא, של כסאו על בורג יישב

 שנים במשך פטורים נהיה לפחות
ה נשיא אחרי פזזיפושים ארוכות

פשהו. זה וגם דש,
תל־אביב^ לדתן, שמעון

ד ם מגי חיי ל
תח ערך התיירות מישרד

 פניך הסבר סיסמות רות
 השתתפתי. שבה לתייר,

 גאה תודה מיכתב קיבלתי
וחוברת.

 לפתוח היד, שצריך חושבת אני
פתו- שתהיה ומידע, לייעוץ תחנה

אלון קוראת
ליעוץ תחנה

 שתהיה כדי ביממה, שעות 24 חה
ו לייעוץ מוסמכת כתובת לתייר
מהימן. מידע

רמת־גן אלון, מיכל

ירושלים שוארץ, גדליה

לידיעת
הקוראים

 טיב־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תביס
 אד לכתוב כקצרה, אותם

כ כמכונת־פתיכח תם
 האחד צירו ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר. של כלכד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתכיהם.
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