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התענוג... למען
.בטעם עשירה בעישון, ניקוטין דלת

)10 מעמוד (החשו
 יישלח מי להחליט הורשתה — הגרמנים ידי

 מאוחר יי׳שלח ומי מייד, למחנות־ההשמדה
ה את לעשות אולץ ד,״יודנראט״ יותר.

ש כפי הנאצים, בשביל השחורה עבודה
 על־פי שייבחרו הפלסטיניים השלטונות

 יעשו — בגין מנחם של תוכנית־השלום
 וה־ המיישטרה עבור השחורה העבודה יאת

■שלנו. הצבאי מימישל
 הדבר לבסוך הופך שאדם כבר, נאמר

בנא גלחם בגין מנחם נלחם. הוא שנגדו
צים.

תל-אביב שריק, וסן!

אלוהית השראה
 האחרונה בעת שנערכו דעת־קהל סיקרי

מכו ועל־ידי הישראלית העיתונות על־ידי
 הרוח כיוון את ׳לזהות על־מנת ׳שונים, נים

 נערכו אילו כי הראו הזאת, בעת הפוליטית
 הייתה השילטון מיפלגית הרי עתה, !בחירות

 שהליכוד למרות וזאת משמעותי, ברוב זוכה
 — המיגזרים באחד ולו העם עם היטיב לא

המדי או הפוליטיים הכלכליים, החברתיים,
ניים.

 התיישבות אין הסברה, אין עלייה, אין
 אינפלציה יש זאת ׳ולעומת השקעות, ■ואין

בקו למצוא יאפשר המדכא ׳ביטוייה (!שאת
 ליא-ינדיר, כחיזיון שם, חסכן״. ״דן פות

 בצד ל״י, 500 שיל שטרות אחת לא מצויים
 סטאטיס־ מציאות ל״י). 100 ישיל שטרות

 ממחישה הסקרים) תוצאות (קרי: זו טיית
 המונים״ ל״מנהיג ,המתייחסת פוליטית תיזה

 הכאריזמאטית באישיותו השליט ׳שהמרכיב
 אבדישואבת המהווה הדמאגוגי, הנתון הוא

ה ובלסלית, חברתית נחשלות, לשכבות
 לשולסן על־מנת לכוח־על נואשות זקוקות

עמיקיתא״. מ״בירא
 למיפ- הנותן חיברתי חתך אותו בארצנו,

 את — בגין למנחם כלומר, — החרות לגת
״סוס לו ומשמש דור) (ישנות הכוחות מסד

 גמישות נעדר השילטון. לתפיסת טרויאני״
 שילחם שהש״ץ אמונתם משום פוליטית

 מחדליו גם על-יכן, אלוהית. !מהשראה ניזון
עליון. רצון הם

היס דוגמות שתי אביא הנ״ל להמחשת
 הפאשיסטי, הדיקטטור מוסוליני, טוריות.

כישלונו למרות ארצו יפני מאהדת נהנה
 (גר־ בציר וישותפותו בחבש המחפירים תיו

הש מילחמת־העולם יפעת מניה־איטליה)
 צבי, שבתאי דודות בכמה והקדימו נייה.

 מופרעות בגין תעלוליו למרות השקר. משיח
 התפר־ כי בחלקו יישראל עם האמין נפשית,
 דולוררזה״ ה״ויא מן חלק הן אלה עוייותיו

השלמה. הגאולה לפני עליו שנכפתה
 מניחם כי חוששני הנ״ל, מתוך על־כן,

 גם ראש־הממשלה תפקיד את יאייש בגין
 שרויים והמאזוכיזס הנראה־לעין. בעתיד

ועשרים. מאה עד ניצחיית. ׳באורגזמה
ומת־גן צוקר, אליעזר

תיגה" ית3״ לא
 הקו- ״קן הכתבה על לכם להודות רציתי

 לתקן רק ברצוני ).2132 הזה (העולם קיה״
 שבו נווה־נזיכאל, למוסד בקשר דברי את

 לכתב אמרתי לא מאחי. שלושה מצויים
בית־תינה. מוסד של ברמה הוא כי העיתון

נהויה פרץ, שלמה


