
 וגובלת ביותר מתחסדת היא והסופרמרקט
 מיהו מפרסמים שאינכם לכתוב בצביעות.

בנקמ יראה לא שהדבר כדי ח״כ אותו
 לנקוב (בלי אמרתם כאילו זה הרי נות,

 מבית איננו עליכם האהוב שהשר בשמות)
שמאי.

 שתיקה, על בכנות לשמור שמתכוון מי
(דק). כבדולח שקופים רמזים נותן אינו

חיפה דומקה, אליעזר

 לפרלמנט אוי ■

חבריו שאלה
מק שלנו הכנסת שחברי איך יפה לא
 השני. את אחד ללים

 ואבדנו. כזה פרלמנט עוד
קאקאים. הם הח״כים

תל־אביב גלם, צבי

הסתכלות ■

פסיכיאטרית
לבו ״דו״ח ,1798 חזה״ ״העולם

 על גו״, המכונה הנער — חר
 שנשלח גרוספלד איתן הנער

 מפני פסיכיאטרית, להסתכלות
 הקונגרס נגד בהפגנה שהשתתף

העיוני.
 השופט אומר המצורפת, בקאריקטורה

 אנחנו בברית־המועצות ״אצלנו לנאשם:
אנחנו — פוליטיים מתנגדים מענישים לא
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 זה האם כמשוגעים. לאישפוז אותם דנים
 משהו? לכם מזכיר לא

? למשל ג׳ו, הנער פרשת את
 חיפה גן־מור, משה

 הקורא של המצורפת הקאריקטורה •
תמונה. ראה — גן־מור משה
התחליה ■

למוסר
 האנושי. הגזע את שאהבתי חשבתי פעם

 כולל אותו. שונא שאני יודע אני היום
 הישראלים והנוצרים. המוסלמים היהודים,
 רחוקים הם אך יהודים, שהם חושבים

מזוייפים. יהודים הם אלה מיהדות. מאוד
 אורי של הישנה בטענתו נזכר אני

 מהראש״. להסריח מתחיל ״הדג אבנרי:
 עד ומוצלחת, טובה בשעה הגענו, והנה
מסריחה. כבר המדינה ל כ עכשיו :לזנב

 מהריקבון כמובן, נובע, הזה הסירחון
 מאנשים הקדושים. הישראלים של המוסרי

 אוטומטים כמו לחיות, הממשיכים חילוניים
 כמו, מאובנים, דתיים טקסים לפי סתומים,

 המילה, ברית של הברברי הטקס למשל,
חוש הם מוסרית. להתחדשות לצפות אין
 — ״אלהים״ את שולל יוליכו שהם בים
 התנ״ך. ואת עצמם את רק מרמים הם אבל

 למוסר! תחליף לא זה שכזו המה את לחתוך
 את לעצמם לחתוך צריכים הישראלים

השכל! את ולהחליף הראש
חולון גולדגרט, חנן

זוועה ■

נוראה
 מברית־ עולים רופאים בכנס כי פורסם

במעמד בתל־אביב התקיים אשר המועצות,
)10 בעמוד (המשך

1800 הזה העולם

רגילה לא

ת היא אכן, מ א רגילה! לא ב
 והמפורסמת הידועה הקולנוע שחקנית זוהי

 הבשרים״. ״ידע בסרט ברגן, קנדים
א היא הטלוויזיה גס , ל ה ל י ג ר  

ה זוהי י ז י ו ו ל ״ ט ט ו ל י פ  שעל ״
ן וטיבה איכותה י . א ן י ר ר ו ע

יזיה זיה ־ ״פילוט־ טלוו וי ה־טלו
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