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1 ווארץ רחוב המערכת: כתובת

מחדלטורים
 את שהמציאו אלו המחדלטורים. עלי חביבים אחר, דבר מכל יותר

י]4 יי■ מחדל. המילה
 השאלות כל את יודעים אשר עיתונאי־פלא אותם לכל במיוחד מתכוון אני

שהתשו לאחר הנכונות. השאלות את לשאול יודעים כלומר, — התשובות לכל
לפניהם. מונחות בות

 הדם יבש וטרם מעלות, העיירה אל מושחזים בעטים מחדלטורים אצו־רצו
הקשו המחדליים המחדלים את גדולות, ובאותיות לאחת, אחת למנות החלו
 יודעים גם הם ובכלל. ובאזורי־ספר, ובעיירות־פיתוח ובטיולים בילדים רים

 מיקלטים ואין מספקת ביטחונית תאורה שאין מדהים, אנאליטי בכישרון לספר,
יופי. ביולוגיה. במקום תפירה לומדות והילדות

 האסונות במחדלי עסוקים המחדלטורים היו רצח־מעלות, שלפני רק מצער
הביטחוני. מצבנו לאור התפירה שיעורי בעיית את לבדוק הספיקו ולא הקודמים
המחדלטורים? של מחדלם את יחקור מי

 חודשים. שלושה״ארבעה במשך ישר״ישר
לפניכם. והאי — ימינה לפנות אח״ב

פלשתי גם אין ילדים. אין באבולו
 או זברות, או דגים, כולם באבולו נאים.

ה המועצה גמלים. או לבנים, דובי-קרח

דקלים דקלים הארץ כל
צעירים לזוגות שיכונים אין

 שנה, אלף מזה באי השולטת מייעצת,
 עורכת ואגוזי-קוקוס. מאצות מורכבת
 אוכלת תולעת״משי היא המקומי העיתון
בכתי מצטמצמים עיסוקיה ובל דקלים

 בעיקר העוסק שבועי רכילות טור בת
איזה על (או הטונה דגי של ברבייתם

המקומי הפרלמנט
וביטחון חוץ בענייני דיון בשעת

 שו־ עם לאחרונה מסתובב שנראה לוקוס
 אשר נזיר סרטן של אלמנתו שנת-ים,

קצרה). מחלה לאחר נפטר
נוצר מאז באבולו נשמעו לא פיצוצים

)4 טור ,3 בעמוד (המשך

□ דע תנו
□ ד

דם. רוצה העם עונש-מוות, רוצה העם נקמה, רוצה העם

! דם. לעם תנו לו. תנו אז
 רצונו. את לעם לתת רבותי. הדעת, שפיות את לאבד לא

העם. רצון את למלא

 הנה לעם. אותו יגישו והעיתונים הדם את תספק הממשלה
 העיתונים שלושת של הראשיות בכותרות לכם המוגש הדם

:הגדולים

 בהפצצות הרוגים עשרות
 על האוויר חיל

בלבנון מחבלים מרכזי
ד נזק ב  הרוגי□ ועשרות כ

לבנון על בהפצצה
בלבנון בהפצצה אתמול ונפצעו נהרגו 200כ־

1*

עכשיו. צריכים שאנחנו מה בדיוק וזה נכון וזה טוב וזה
ודם. דם דם

 דם ורק דם רוצה העם — החופשי השוק כללי לפי הכל
דם. ורק דם לספק יכולה והממשלה

 אל הטלוויזיה מכשיר מתור דם לנו לשפוך היה אפשר ואם
 ויפה טוב היה והכל נפלא מרגישים באמת היינו שלנו, הסלון
ונהדר.

 ומשננים לי אומרים הזמן כל
סח כי לסחטנות, להיכנע שאסור

ני ואם סחטנות מולידה טנות
 אז לטרור, אחת, פעם ולו כנע,

ל להיכנע ואסור יימשך הטרור
 לסחטנות מכיא טרור שכן טרור,

טרו שמונה מולידה אחת וסחטנות
 פלומ לחרורקס מכיא וטרור דים

 מזזזלל• סחחח פרררר קישלטררר
וכו׳. וכו' ופו' קופפפ

 העוכדות עכשיו, עד וכאמת,
 מעל הזאת התיזה את מוכיחות

 לא ישראל ממשלת — ספק לכל
 כל נכרים, (איזה פעם אף נכנעה
)הככוד ואמ סחטנות או לטרור !

 ישירה וכתוצאה הזמן, כמשך נם
 מיספר — ושכך הטרור הלך מכך,

הנפ מיספר קטן ירד, הפעולות
נע כידוע, שהטרור, עד — געים

לחלוטין. לם
עי שיקרא — מאמין שלא ומי

תונים.

ת ר מ י ז מ
ק ר א ה

:קוק צכי יהודה הרב
 עם ונסחבת הכושלת זו ״ממשלה

 ,בעל של השם וחילול הצרות תסבוכת
 ועל עמנו על חרפה הממיט *,הגויה

נחלתנו.״
ש והארצות, העמים העולם, ״מלך

שלטו את תורתו בפקודת לנו ציווה
 יקום זה צו רק אבותינו. נחלת על ננו

עו ולעולמי לעד ניצחו במלוא ויהיה
למים.״

גור: מרדכי רכ-אלוף
 מהגולן) נסיגה נגד (למפגינים

 ניתן לא בשקט. לישון יכולים ״אתם
כלום.״

קול: משה התיירות שר
 משואה״) ״נחל איזרוח (בטקס

 ומאזרחים יישובים מקימים ״אנחנו
 לעד, שם להשאירם מגמה מתוך אותם
 המדינה של העתיד מפת זוהי שכן
ביטחוני.״ טעם ג.ם לה ויש

מלוככיץ: הרכי
הכי יום במילחמת דמשק ״כיבוש

אלי הבעיות כל את מונע היה פורים
 ולא להיעצר הפקודה ישראל. נקלעה הו

כי מוטעית. היתה דמשק את לכבוש
 היתר, בין מאפשר, היה העיר בוש

השבדים.״ את לשחרר

קיסינג׳ר. :ר״ל *


