
מכתבים
ם י נ נ ל שמי דניאלה מאתב

ב״מצודת-זאב' התוצאות, בליל קליינר, ומיכאל רייסר מיכה ליכוד, ח״כי

 )3 מעמוד (המשך
 את לתרץ הסורר ניסה מעשה לאחר

 שההתנחלות בכך, הפוגעת היעדרותו
 נציגי אבל כפרו. אדמות על קמה

 זה. אווילי תירוץ בבוז דחו המימשל
 אלפיים אחרי לארצנו חזרנו כידוע,

 את הפראים את ללמד כדי שנה
 מי שלנו. האורחים הכנסת הילכות
 אחרת דרך אין — להזמנתנו שמסרב
חזקה. ביד אלא ערכינו את לו להנחיל

ירושלים פיין, פנינה

בדרך המדינה
 ד״ר מעיני עפר יגלה מי

 על שחזונו הרצל, זאב כנימין
 בימים מתגשם בודד המדינה

 למותו, שנה 80 במלאות האלה,
 נהירה של זו משונה בצורה
 רעי השבוע לי אמר — לחדל
 ללשון האקדמיה חבר מדן, מא־ר

 פוונתי על נשמעו העברית,
לשבועיים. לונדוגה להפליג

סיוון, ראובן ד׳ר
ירושלים

 אבל אוטופי, הוא שלי הרעיון אומנם
 הדעת את לתת כדאי זאת בכל אולי
 לצרף למערך מציעה הייתי עליו:

 (סוף־סוף ערבי ח״כ שלו לקואליציה
 שהם לערבים, לתת להתחיל פעם צריך
 נציגות האוכלוסיה, של 17* היום

 כדי דווקא, מהימין וערבי בממשלה),
 וייצמן עזר של התנגדותו את לשבור
אנטי- ״מיפלגה עם בקואליציה לשבת

נאצר־אל־דין חי־כ
לאי או יסכים

 היתה בוודאי כזאת בממשלה ציונית".
 המתקדמת הרשימה מבחוץ תומכת
רק״ח. וגם לשלום,

מור להיות יכלה כזאת קואליציה
 :3 שינוי ;3 ר״צ :44 מערד כד: כבת

 :1 הורביץ ;1 תמ״י :3 יחד :4 מפד״ל
ח״כים. 60 הכל: סד .1 ערבי ח״כ

 60ל־ בנוסף חוסמים, קולות שישה
 הממשלה. הפלת מונעים היו הנ״ל,

תל־אביב פלטינוביץ, נורה
 - אחד ח״כערבי רק יש בימי( •
 האס מחרות. אל־דין נאצר אמל
מסכים! הוא

• • •

מאמין היה רא אשכור
השטר. אחרי רודף המדד

 בשוכני גם מתעללת היא החיים, אחרי
 שנפל הגדול הכבוד עולם־האמת.

 מחודש וייקטן יילך אשכול של בחלקו
 יהפוך דבורה בן שלוי עד לחודש,
קטן. כסף של למטבע
שהק האיש, של לזיכרו לעג איזה

 תעלה לא השנתית שהאינפלציה פיד
!10* על מיקרה בשום

ערד טולידאנו, בתיה
• • •

הוכחה״ לי ״אין
 הם שהשוטרים קבע הטופר

הזה׳ (העולם ״כך" שהצביעו
מצטער. הוא עכשיו ).1.8.84

 בלתי- בצורה התבטאתי בראיון
 וציינתי המישטרה, כלפי אחראית

הנמו בדרגיה המישטרה דעתי שלפי
ימנית. היא כים

זו, לקביעה הוכחה כל לי אין כמובן,
 נושא את בכלל שהעליתי מצטער ואני

הבחירות. בהקשר המישטרה

יהושע קורא
מצטער

 מהפחד כנראה, נבעה, זו התבטאות
 ► כהנא. של היבחרותו בי שעוררה

 חיפה יהושע, א״ב
• • •

השאור מתוך
 של הכלכלי במדור כרוניקה

היומיים: העיתונים אחד
מ דורשת פארבן א־גה
 מיליון 100 שווייצי בנק

מרק."
 שעד הקטנה, הכימיקלים חברת

 התע־ מענקי אחד היתה שנה 40 לפני
 מילחמת ב׳מהלך ייצרה בגרמניה, שיה

 שבו הרעיל הגז את השניה העולם
 במח־ בני־אדם מיליוני למוות נחנקו

נות־ההשמדה.
 החברה הוכרזה המילחמה תום עם

וחש למרכיביה פורקה פושע, כאירגון
 הוקפאו. בשווייץ שלה הבנק בונות

פרנק במרכז שלה האדירים המיבנים
 משמשים הם היום ועד הוחרמו, פורט

 בגרמניה. האמריקאי הצבא מטה את
 זה בשם מיסחרית שחברה זכר לא איש

קיימת. עדיין

ד/7/>̂/7
שפר תמיר הקורא של קריקטורה
אחד בשטר שנה של תקציב

 המנוח אשכול כשלוי שנה, 20 לפני
 מאמין היה לא הוא שר־האוצר, שימש
 על דיוקנו את וידפיסו יום שיבוא
גדנל כל־כך שטר על לא בוודאי שטר.

שקלים. 5000 —
לירות אלף 50 אז — הזה הסכום

 של השנתי תקציבו בערך היה —
קטן. ממשלתי מישרד
רק לא דוהרת האינפלציה אבל

 היא השאול, מתור כמו כעת,
 רואי־החשבון בחדשות. לפתע הופיעה

 דורשים מלאך־המוות של ופרקליטיו
דמי־הדם. את הכסף. את בשמו
 בטיהור גם יזכה הוא בכסף, יזכה אם
 המשג־ עסקיו את להרחיב ויוכל שמו,

 רב, וידע נסיון לו יש הכל, אחרי שגים.
שירותיו. את לנצל ישמחו ורבים

גן רמת נאמן, משה
2449 הזה העולם 4


