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מכתבים
)9 מעמוד (המשך

ההיסטוריה 3

חוזרת
 :״הנדון ,1820 הזח״ ״העולם
 גין ההקבלה על איכה אליהו,
 אחאב המלך על התנ״בי הסיפור
 לפרשת נבות, של כרמו וגזילת
עקרגה. הערבי הכפר

 אבנרי של מאמרו
השלי את ממחיש

 המיק- שבשני לה
וה ההיסטורי רים:

נוכחי.
 שהעם מקווה אני

ויו יקום בישראל
המע עושי את קיע
 כשם הברברי, שה

 של גוזליו שהוקעו
!נבות

צור, אברהם
תל־אביב

 והזעזוע הרב צערי את להביע ברצוני
 בו היום ,12.7.72 מיום אותי האופף העמוק

 הבחירות, שיטת שינוי על הכנסת הצביעה
כו ביש הדמוקרטיה את סופית רצחה וי
והוק גסיסה), בשלבי היתר■ (שתמיד ראל
 גולדה, בראשות החולנית, האנרכיה מה

שותפיהם. וחבר ספיר דיין,
האומר הפתגם טעה לא שכאן ספק אין

צור

 השטן 8

ושותפיו

 הידידה החברה, ברטט מצפה בבית ושם
 טעות, עשו הם אך / משנה לא ההגדרה

 פיסת מלהשיג קצרה ידם / בארץ נולדו
דירה.

 שניים״/ או חדר לשכור ״אפשר :תאמר
 פי הם / אגיד אם לי שתסלחו במחירים

 סתם או / בארץ חייל של ממשכורת עשר
פקיד. של ממשכורת כפליים

 והחייל / הלבנים המיספריס חולפים
יצ האם ? היתמרמר / בצד בכביש עומד

 כי יקשיבו. לא הם / ? יתריע האס ? עק
נחמד. לא הוא

 ליבך ואם / לשקר כיום הפכה אמ״ת
 אין וב׳ ק׳ על / שינוי שום ח״ל לא ע״מנו

 השין בטיב רק כי / אפילו לחשוב מה
תלוי. הכל

פתח־תקתה רואנג, מינה

 שתי ■

שאלות
בת לעיריית האם לדעת רוצה הייתי )1
משל שאנו מהמיסים כסף מספיק אין ים

בחו לשתיה, מים ברזי להתקין בכדי מים
 יתעלפו לא שאנשים על־מנת הרחצה, פי

 פשוטה שהתשובה להיות יכול בצמא?
 עושים הקיוסקים ובעלי שהעיריה מאוד:

 עולה טמפו בקבוק :והתוצאה אחת, יד
ומעלה. אג׳ 70מ־

להק יכולים לא ישראל שידורי האם )2
 לקריאת בשבוע, פעם שניות, מיספר ציב

 כמו הזה העולם של המערכת דברי קיצור
 לכל צהריים וכל בוקר כל עושה שהיא

 בכל ביותר, והקטנים החשובים העיתונים
? השפות

בת־ים רמת־הנשיא, אבני, כן קלוד

מכנם קוראה תמונת
הצב אהבת

מציג: ר.קטן התיאטרון
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יזשקרים טיק1פ
תב אי כ סזיו ביי ח ו ב י י ו
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שלום, - פתח־תקווה
.9.15ב־ 26/7 ד׳ יום

 היכל־העשור, — קרית־גת
 .8.45ב־ 27/7 ה׳ יום
גילת, - באר־שכע

.9.00בי 28/7 ו׳ יום
בית־העם, - ירושלים

.9.00ב־ 29/7 מוצ״ש
 בית־ארלווורוב, — תל־אביב

.8.30ב־ 30/7 א׳ יום הוד, - נהריה
.9.15ב־ 31/7 ב׳ יום

״לאן״ תל־אביב, :כרטיסים
 המשרדים. וביתר ו״רוקוקר׳

ירושלים,
הערב״. ו״לאן ״כהנא״

ראשית: הפצה
.231655 טלפון: ״לאן״,

244044 בו-ניסיססיטו).טי יצחק מפיק

 חזק אד שותפיו. לחבר תמיד עוזר שהשטן
לנצח. סופו הצדק כי ואמץ

תל־אביב תיכון, תלמין זרגרוב, רוני
 שקריס 8

ידועים
 ז׳בוטינסקי ולזאב הקלריקאל לבגין מה

והאנטי־דתי? האטאיסט
 ולאינטר־ מאיר גולדה לקלריקאלית מה

 אנטי־דתי? שהוא הסוציאליסטי נציונאל
קשר. אין כמובן

 וגולדה בגין — הנ״ל הציניקאנים אבל
ידו שקרים מדקלמים סוף בלי — מאיר
 דבו־ בדרכי הולד שהוא אומר בגין עים:

סוצ שהיא מספרת מאיר וגולדה טינסקי
 יודע כבר הרחב הציבור אבל יאליסטית,

בזה. רק ולא להם, להאמין לא
לוד יונגפעל, ב.ל.

 שיוויון ₪

סוציאליסטי
תו סוציאליסטי שיוויון על מילים כמה

 ושות/ בגין את גולדה צרת
עו והחייל / הלבנים המיספריס חולפים

 העתיד, על חושב / בצד הכביש ליד מד
 אז: לו יהיה אולי / שנים לשלוש מעבר
? ״פיאט״ או ״ולוו״ או ״פדו״
 / מורמת ידו הכביש בצד עומד חייל
 / אחור הבט ללא הלבנים המיספרים חולפים

 והוא / נגמרת כמעט הקצרצרה והחופשה
יחזור. איישם למחנה

 עס מה ■

? האחבה

 אהבה? לעשות החשק נגמר זה, מה
נו זרם יעורר בתמונה שהמיבצע בתקווה

עשה־אהבה-לא-מלחמה. של סף
בני-ברק מכנס, גילח

עליבות 61

בשח־מט העולם

 ראשונה. ממד־ריקא סהרוריה
 — לחגורה מתחת מכה

 ההגינות. ביסודות ז״ל־ז״ל
 זה?! שח־מטאי, זה
 ״שח־מתי?״ זה
 זה?! פישר, זה
פישער. זה

חיפה גליק, שמואל

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות
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