
ם תי ל מכחכים,שם דניאלה סאתב
)3 מעמוד (המשך

 נמסור ביותר הגרוע במיקרה
 לנו תהיה כשלא השטחים את לערבים

 תמיד שהערבים סבור אני אחת. ברירה
 ברצון. השטחים את יקבלו
 זמן! תמיד יש ביותר לגרוע הרי

בני־ברק שיבל!, שימשון
• • •

 שלא מי כרב
עבורו! מצביע

 יומו. יבוא שעוד המועמד
 ששבה כלב, של בתצלומו נתקלתי

 המועמדים תצלומי מכל יותר ליבי את
 תגר מרטין צלם־העיתונות בבחירות.

 משכנעת: בפוזה אותו להנציח הצליח
לנהוג שיכול (מי המכונית הגה ליד

 לזה קרוב ג׳קסון... של הפוליטי ״מצעו
הישראלי." מחנה־השלום של

 מסתבר ״פיספס"? איפוא, למה,
 סירב מדוע טאקטית. היא שחולשתו
 פרחאן, לואיס מדיברי להסתייג
 ״את כי מסתבר היטלר? את ששיבח

 הוא הזאת והאידיאולוגיה הטקטיקה
 ן לגנות שהקפיד מסארטאווי, למד לא

 ריח ממנו שנדף ביטוי כל תוקף בכל
 לא הוא אחרות, במילים יהודי.״ אנטי
 מתינות, של בטקטיקה לנקוט למד

 הוא בתמימותו סרטאווי. את שאיפיינה
״■ חושב! הוא אשר את אומר פשוט

 אכן אם ברעם: חיים למר הצעתי
 כראי ג׳קסון, שחושב כפי חושב אתה

 הציונית המדינה את לעזוב רק לא לו
 נוספים. צעדים על לחשוב גם אלא

להתנצר. או להתאסלם — למשל
מחנה־השלום את כאן תערבב אל

 המדינה), את גם להנהיג יכול במכונית
 מעיד הראש אופנתי(כיסוי כובע חובש

 ומרכיב מסורת) לערכי עמוק יחס על
 הבעה לו (המעניקים מישקפי־שמש

 בשיקול־דעת המהולה נחרצות, של
עצמי). ובביטחון

 את הציג לא (הכלב) שהוא חבל
 הייתי אני בבחירות. מועמדותו

עבורו. מצביעה
 האלמוניות מן יצא אולי יודע? מי
 בבחירות. הפוליטי ומהמידבר שלו

 יבוא כלב כל נאמר: כבר שהרי הבאות.
■ רעננה ירושלמי, עירית יומו.

דרו רימון ,
 חבלני עוצרים ביומו יום מדי

 ברחובות התנועה את המישטרה
 באים כשהם הגדולות, הערים 1

 מסביב חשודים. בחפצים לטפל
התקה נוצרת האירוע למקום

 סקרנים ושבים העוברים כי לות,
 אלה התקהלויות קרה. מה לדעת

מאוד. מסוכנות כידוע, הן,
 תעצב שהמישטרה מציע אני

 אותו לטלטל שאפשר נייד, שלט
 מטפלים שבו מקום בכל ולהציב
 כזד״ שלט חשודים. בחפצים
 עטוף רימודיד של ציור למשל,

 תמרור־ כמו שייראה בכופיה,
מר עוד לאזרחים יבהיר — דו־ד
מדובר. במה חוק

רמת־גן שין, צביקה

ואי־הבנה פיספוס
 האחרון ״הפיספוס בעיקבות

 הזה" (״העולם ג׳קסון" של
 לחיים הקורא מציע )10.7.84
להתאסלם. ברעם...

 הכומר של והתבטאויותיו מעשיו
 חיים מר על חביבים ג׳קסון ג׳סי השחור
 בין לישראל, בהתייחסותם בין ברעם,

 בארצות- היהודי למימסד בהתייחסותם
כי מציין ברעם כן על אשר הברית.

 את לו תייחס ואל עימו) נמנה (שאני
נגוע שאתה החולנית העצמית השינאה

 עוז נווה קמיניץ, שלמה
 ושלישית,לא שניה קריאה אחרי 0
 מייחס הקורא אם במערכת הובן

 או היטלר. עם הזדהות ברעם לחיים
 שיגרתית. חולנית״ עצמית ■שינאה רק

• • • 
 אחדות ממשלת
בררנית

 הזמן הגיע הסערה, שוך אחרי
הלבבות. לליכוד
 מיפלגה כל הסתיימו, הבחירות

 הזמן הגיע וכעת שזכתה, במה זכתה
 של החמורות בבעיות ברצינות לעסוק

, המדינה.
 לטפל אחת דרך רק שיש ברור
 בבוץ והחברתי, הכלכלי במשבר
 להקים יש מבחוץ: ובאיומים הלבנוני

לאומית. אחדות ממשלת מייד
 ספי את מייד לזמן לנשיא מציע אני
 לפנות הגששים, שלושת ואת ריבלין
 שלהם הלאומית האחריות לחוש

 אחת להקה להקים בהם ולהפציר
בחרתנו. אתה בשם משותפת

תל־אביב דוידוביץ, שמואל

הקוראים לידיעת
 מת* קוראים מיכתבי

 3ה בקיצורים פיסמים
 מתוככם' חייבים

תי עדיפות מקום. קולי
 קצרים, למיכתבים תן

 במבונת־בתי* מודפסים
 אליהם שצורפה בה,

 מיפת* הכותב. תמונת
 לא בעילום־שם בים

 המערכת; אץ יפורסמו.
 המיכתבים את מחזירה

בה. שנתקבלו

10,0,7 הזח העולם


