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מכחבים
השנה שד האנשים

 הזה" ״העולם יבחר במי
קו תשמ״ד! כאיש־השגה

ומנחשים. מציעים ראים
 של איש־השנה יהיה מי השאלה

 עד הקוראים את תטריד הזה העולם
 טרם אם ראש־השנה. גיליון לפירסום

 להציע: לי יורשה לבחור, במי הוחלט
וידוע. מוכר באיש השנה לבחור לא

 על העדשה את הפעם למקד כדאי
 הישראלי, האזרח—הליכוד מצביע

מח״ל. הצביע האחרונות שבבחירות
 אחראי כזה פתק ששילשל אדם כל

 ובשכנתה במדינה היום לנעשה
 הנבחרים מן פחות לא — הצפונית

תאבי״השררה.
 היבטיה כל על תשמ״ג, שנת

 שנתו היתה והשערורייתיים, האלימים
 שמוחו הממוצע, הליכוד מצביע של

 של המילולי בביב־השופכין שטוף
הדמגוגיים. מנהיגינו

ירושלים מרדכי, אלישע

 מתקוטטים, הפוליטיקאים כל
 אחד איש אך רגוז. ועושים צועקים

 את לבסס כדי ובביטחה, בשקט חותר
 בגין: מנחם של הבלעדי כיורש מעמדו
הקי רעיוניותיו את ארנם. משה
 מתונות, בהליכות עוטף הוא צוניים

 הוא בינתיים הציבור. את לבלבל כדי
 המימסד כל ועל הצבא על משתלט

 על וחולם בארץ, האדיר הביטחוני
הכבושים. השטחים סיפוח

 לשמש יכול אינו הוא הנוכחי במצב
 חבר־כנסת. אינו הוא כי ראש־ממשלה,

 ידו את יתן הוא השנה עוד נורא. לא
הב להקדמת שיביא כלשהו למהלך
 המקום את לעצמו ידרוש שבהם חירות,
מיפלגתו. ברשימת השני

 להיות יפסיק כבר הוא אחר־כך
צנוע.

פתח־תיקווה זימרפלד, רוחמה

• • •
הדנה שר המכונות

קב עם־רם הלנה השדכנית
 מכונה להמציא שיש עה,

 (״העולם גברים המייצרת
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 מכונה להמציא אסור יקרה, שדכנית

 של רעיונות כמה עוד ייתן זה כי כזו,
למנהיגים. מילחמה

 מכונה להמציא מציעה הייתי אני
שלום. המייצרת

העתר? מה
קרית־מוצקין ברג, עדנה

• • •

מתו כבר הטיפשים
 הס־ את מרגיע שר־האוצר
נסיונירים.

 מוכר אתה למי ארידור, מר
של בקיצבות מקצץ אתה לוקשים?

הרבי את שמע מ*
 מצאתי )2396( הזה בהעולם

 הרב של לפרשנות התייחסות
 להשתמע ..שיכולה דרורי. צפניה
 אשמח ערבים". לדצה הסתה ממנה

 את לי להעביר יוכל מישהו אס
הדברים. של המדזייק הנוסח

 תלמוד חוג מעביר דרורי הרב
 לחוג שאחראי וכמי העליון, בגליל

 בדיוק מה לדעת לי חשוב — זה
אמר.

מחניים קיבוץ צל, משה

 חיוני שהדבר וטוען הפנסיונרים,
 מזמן, מתו כבר הטיפשים לכלכלה.

 חייהם את שכילו הפנסיונרים רק נותרו
וביושר. בעבודה

 — המישטר נתמכי אצל תקצץ
 ולתעשיינים, לסוחרים בהלוואות

 מוסדות מיני ולכל לישיבות במתנות
פיקטיביים!

קרית־אתא לוי, אהרון

• • •

 סמכותי את .קיבלתי
מהדם״

 על" אבנרי לאורי תשובה
 (״יומן המאושר׳ ״הטרוריסט
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 להוכיח כדי מכליו יוצא אבנרי אורי
כדי כלום עשו לא ולח״י שאצ״ל

ארנם מועמד
השנה? איש

 מתעלם הוא לישראל. עצמאות להביא
 חייהם שהקריבו המחתרות מלוחמי

 נשפטו נהרגו, נפצעו, האומה, לשיחרור
 כל הגרדום. על ועלו ארוכות לשנים

ספר־זיכרונותיי. הופעת לרגל זאת
 דיגלם, על קבעו המחתרת לוחמי

 וא׳ך הדם, קורבן אלא אחר קורבן שאין
 ואין חיים, מחיר אלא חרות מחיר

הפרט. אובדן אלא לעם ניצחון
 את לעצמו אנשים קומץ נטל אכן,
 הזה הישוב את להכריח הסמכות
 הלכו ואילו באנגלים. להילחם

 קומץ אותו פי על לא בישוב העניינים י
 רוב פי על אם כי ״מטורפים",
 גורל היה — הנבחרים המוסמכים,

 בפולש■ שהלכו אותם כגורל פה כולם
 אחרי הנבחרים, מוסדותיהם אחרי

 המיושבים, ״המפוכחים״, של דעותיהם
הרגע. חשבונות אחרי

 הדם מן שלנו הסמכות את קיבלנו
 להישפך. שעמד מהדם נשפך, שכבר

 עוללים מפי הסמכות את קיבלנו
 במולדת פורחים הם היום אשר ויונקים,

 אלמלא הנה, מגיעים היו לא ואשר
נלחמנו.

 ניקולס כותב המחתרת מילחמת על
 השמרניזד- הממשלה חבר שהיה בתל

 ):382 עמוד מבוקש, בסיפרי (מצוטט
 אחרי הסכסוך, שנות ״בשלוש

 338 נהרגו השנייה, מילחמת־העולם
 קל העברית. המחתרת בידי בריטים

 — אישית נהרג 338ה־ מן אחד
 בפצצה. בקבוצה או מכדור, ביחידות

 על עמוקה השפעה השפיע מותם
| אולי בבריטניה, רעת־הקהל ע ו  י

 שספגה הכבדות האבירות מאשר
 השנייה, העולם במילחמת בריטניה

 את בריטניה ספגה שבמילחמה מכיוון
נחושה. ובהחלטה בגבורה אבידותיה
 מיתה מתו 338ה־ כי היה, ״דומה

 הלחץ היה עז כך משום לגמרי. מיותרת
בעמוד*) (המשך
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