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 את להאכיל כסף אין אמנם ״לי

 אמר ׳,שלמה, שנה האלה הסוסים
לסו בנוסף ״אבל נלסון, כך אחר
חש אוכפים.״ שני גם נתתי סים
 של תרומתו כי מגלה, מהיר בון

 לירות אלף 80 לפחות שווה נלסון
 אלף 30 הוא סוס כל מחיר —

אלפים. עשרת אוכף כל ומחיר
 של השמות את להחליף ״רציתי

 סיפר ושרון,״ לפלאטו ומקס דנדי
 שהם נזכרתי אחר־כר ״אבל רפי,

 והשארתי סוסים׳ הם חמורים, לא
שלהם.״ המקוריים השמות את

מזר מתפרנס ראיית־הנולד. דר
 התנהגות בעל עץ־הזית. של עים

 מכל אליה כשמתקרבים תוקפנית,
 לתפקיד מתאים אינו שהוא. כיוון

חביבה.״ חיית-בית של
 בשם אחד הוא הקאריקטורה בעל

טיילור־ג׳ונס.
 להתנצל העיתון נאלץ לא כה עד

 המוכיח, דבר — זה פירסום על
 לא המקומית היהודית הקהילה כי

 כך. על למחות כדי מגידרה יצאה
 שנה. לפני עוד אפשרי היה לא זה
המקו קהיליית־העסקים היתה אז

 העיתון, על מחאות ממטירה מית
ומנויים. מודעות בסיטונות מבטלת

מישטדה
דדין ד0ו1ו חסיד

 הרבי אמר מה
 התנהגותו על

התגועה שוטר 7ש
 יהודי ישב הנאשמים ספסל על

 במיטב לבוש ופיאות, זקן מגודל
בפ היה ניכר החסידית. המסורת

3 ה רה 0
עגןעונוס מנחמום

 הוא בגין מנחם
ודוחה, קטן מברסם

 אדמת7 מתחת הןזופר
המערבית הגדה

 ושל — ישראל של קרנה ירידת
מצאה, בעולם — ישראל ממשלת

גאזט כ״צ׳ארדסטון כקאריקטורה בגין
קצר־רואי מכרסם

 בקאריק- ביטוייה את השאר, בין
ה בעיתונות המתפרסמות טורות

אמריקאית.
 עיתון שום העז לא מכבר לא עד

מע קאריקטורות לפרסם אמריקאי
 ולוא ישראל, מנהיגי על ליבות

 אמריקה עיתוני שכל מפני רק
יהו עסקים של במודעות תלויים

 הניזונה לטלוויזיה, בניגוד דיים.
 שאינה הכל־ארצית, הפירסומת מן

את קבוצות־לחץ להשפעת כפופה
 הפיר־ מן העיתונים חיים ניות,
 ליהודים יש שבה המקומית, סומת
מכריע. חלק

 העיתון פירסם ימים כמה לפני
 צ׳אר־ צ׳ארלסטון, בעיר המקומי

 המהווה קאריקטורה גאזס, לסטון
 מנחם את מראה היא חדש. שיא
 ודוחה, קטנה חיה בצורת בגין
 בגינים של ״מושבה הכותרת תחת

עקשנוס)״. (מנחמוס
ה קטן, ״מכרסם :נאמר בהסבר

 על החולש לאדמה, מתחת חופר
 הירדן. נהר של המערבית הגדה

 נשיכת־ פי על אותו לזהות קל
והיע־ החלשה ראייתו שלו, הכלב

 ולהבין להתרכז מתאמץ הוא כי ניו
המישפט. באולם הנעשה את

 בית־המישעט באולם היושבים
 הוא קשמרר ז׳ק הנאשם — תמהו
 אינה והעברית מצרפת חדש עולה

 יפה יהודי עושה מה בפניו. שגורה
ה 7 כנאשם בבית־המישפט כזה

הא אגמון ציון המישטרתי תובע
 פברואר שבחודש בכך אותו שים

 ב־ עקיבא ברחוב שעברה, בשנה
 המישט־ סמל את העליב בני־ברק,

נברו. יעקב רה
 המיס־ בפולקסוואגן עצר החסיד

 אוטובוסים תחנת ליד שלו חרית
ש השוטר, נוסעים. שם והוריד

הכ ב״ניקוי עת אותה עסוק היה
 לנהג דו״ח רשם לתנועה,״ ביש

 לחסיד בידו סימן הוא ומונית.
הת זה כאשר אך לנסוע, להמשיך

המכו לחלון השוטר ניגש מהמה
 קש־ של רשיונותיו את וביקש נית

מרר.
במח שנוי אחר־כך שקרה מה
לא מייד כי סיפר, השוטר לוקת.

מ־ החסיד ירד הרשיונות מתן חר
)48 בעמוד (המשך

2227 הזה העולם


