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 חשבון על ■
הטיפים משלם

 של הענק הביזבוז על כבר שמענו כולנו
 המי־ משלם חשבון על שלנו הצמרת אנשי
הדש ״הארוחות על גם כבר שמענו סים.
 שלנו. הגבוהים״ ״החלונות בכירי של נות״

פקידים של בחו״ל סיורים :על גם שמענו
—-------חשבון על בכירים
 שהרגיז מסמך לידי נפל השבוע ברם,

 אלא מסמך, לא בעצם — במיוחד אותי
לחתונה. הזמנה
 להשיא עומד גרוס יעקב שלמה ח״כ
המופ הבחור החתן — בנו את אלה בימים

 הבתולה הכלה עם נ״י יהודה' נחום לג
 עושה ומה — תחי׳ גיטל ריזל המהוללה

 שולח הוא כסף, לחסוך בכדי ; הנ״ל הח״כ
ן על לחתונה ההזמנות את ו ב ש ח  

ם ל ש  — כך בדיוק כן — ם י ס י מ ה מ
כאן. המצורפת עובדה לכם והרי

ירושלים צידון, יאיר
 הזמנה למכתבו צירף צידון הקורא •

 מבניין שנשלחה מבויילת בלתי במעטפה
״חבר :הכתובת את הנושאת הכנסת,

מתשלום.״ פטור כנסת,

 צחי? ■

ודמע
ב שמעה מלכותה הוד של האופוזיציה

הקי שיא אל במירוץ מפיה. סקירה כנסת
 אגודת־ישראל. כולם את השיגה צוניות
 ממליצה היא הישיבות בוער מיטב בזכות

הנוכחיים. בגבולות הישיבה על
מפ אותנו יחניק עוד שבמצב האבסורד

הבכי. בגין או הצחוק את
חיפה לנדאו, כיוד

חדרנות ■

מוסרית לא
 ״קריעות 1821 הזה״ ״העולם

 אליהו ן יהודי מיהו — ביניים
״הנביא '  של המוסרי השפל על .

הראשית. הרבנות
הרב של המחאה והעדר השתיקה עקב

 בירעם, כדוגמת הנבלה מעשי נגד נות
אורי מגיע ועקרבה, פיתחת־רפיח איקרית,

שם־טוב אבנר
מוסרי שפל

 נמצאות והרבנות שהדת למסקנה אבנרי
מוסרי. בשפל עכשיו

 אי־פעם היתה שהדת הראשונית ההנחה
 מחייבת התורה יסודה. בטעות מוסרית,

 נשמה.״ כל תחיה ״לא מצווה מלחמת לגבי
 בכל טבח לערוך מחוייבים ״אנו פירוש:
מל לגבי וטף. נשים גברים הגדה תושבי

 התורה כיבושים), למען (מלחמה רשות חמת
 אליה וקראת עיר אל תקרב ״כי אומרת:
 לך, ופתחה תענך שלום אם והיה לשלום.

 ועבדוך. למס לך יהיו בה הנמצא כל והיד,
מלח עימך ועשתה עימך תשלים לא ואם
 בידיך אלהיך אדוני ונתנה עליה. וצרת מה,

 הנשים רק חרב. לפי בכורה כל את והכית
 כל בעיר יהיה אשר וכל והבהמה והטף

 אויביך שלל את ואכלת לך, תבז שללה
 תעשה כן לך. נותן אלהיך אדוני אשר
 מאד.״ ממך הרחוקות הערים לכל

 בדרישות לבוא אבנרי לאורי לו אל
אבנרי אורי מהרבנות. מופרזות מוסריות

 קוראת אינה כי על לרבנות להודות צריך
 ורכושם. הערבים את ולבה לטבח
רבנות. מאד לך מודים אנו

אביב תל־ שם־טוב, אבנר

 חורפן ■

שלישי בית
 גולדה־אלון־ורהפטיג־ של ישראל הנה
 הוא מנטש החוק, מעל הוא סעדון יערי:

 שלו החפירות עם דיין משה החוק, מעל
 בן־ארי דוד דינשטיין, צבי החוק, מעל הוא

לשע (ח״כ סרדינס לשעבר), בת־ים (ר/ע
ולאנ העבודה למפלגת הקרובים ועוד בר)
בישראל. לחוק מעל כולם הם השלטון שי

לבתי־ משלחים בישראל שופטים אבל

בישראל מין מהפכת
או

הסקסואל־ומוקוטיה
:חוגגת

 דופק, הכנסה מס
 אונס, השיכון משרד

 מזויינים, הכוחות
 התעלה, את פותחת לא גולדה
 הדדות, משרד
בוגדת, מפ״ם

 מתמסרת, הפועלות מועצת
 מאונן, המדינה מבקר

 הציציות, את בודק המפד״ל
 (בגין הומוסקסואלים — גח״ל

הליברלים), את דופק
(דופ נקרופילים — קדישה חברת

 המתים), את קים
 למעלה, הטייסים

 למטה, ויצ״ו
 באמצע, הביש העסק
 ילדים, דופק החינוך משרד

 ביום (לא — אימפוטנט התיאטרון
בלילה), ולא

 השחורים, את דופקים
 מין, הוא הבוטיק

 בוטיק, הוא המין
 כל בעד משלם האזרח ? והאזרח
בולם. תניאופים

הגליל מטלה קיבוצניק, יגאל,

 המפגינים או נוימן כמו צעירים כאן סוחר
שווי־זכויות. ולמען בישראל העוני נגד

ה את הורם בישראל דהיום השלטון
מוסר.

 מהגנבים דוגמא לוקחים קטנים גנבים
במדינ לדין מעמידים לא אותם הגדולים

לחור יביא וזה המדינה את הורס זה תנו.
. ת י ב בן י יש ל ש

 ירושלים סלמנוביציוס, הלל יעקב

 אכזריות ■

האדם
טוח ״הם ,1815 הזה״ ״העולם

 ההריגה על חיים״, אותם נים
 ב־ ובלבים חתולים של האכזרית
תל־אביב.

 בע־ להגנת קמים שאתם על לכם חן־חן
 הבעיה את ומעוררים האומללים לי־החיים

פעם. מדי מחדש
ההת מעשי למקרא בקרבי נחמץ ליבי
 יפו—תל־אביב עיריית עובדי של עללות

ישע. חסרי ובכלבים בחתולים
 הוגן יחס להחדיר משתדלת אישית אני

 בזה ומצליחה — לבעלי־החיים אוהד ;ואף
 כוחי מה אך וכמורה), (כאם רבה .במידה
 והם — כמוני אנשים עוד של ;וכוחם
מעו כשהעיריות — לצערי רבים, אינם

 ״פרסי ומחלקות האכזריות מעשי את דדות
ומתעללים? לרוצחים ייעול״

 להשתמש לא ואף לקלל נוהגת אינני
לכנות עלי כיצד אך בוטים, ;בביטויים
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