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מכוזבים
שרדהאוצד באוזני

מעבי״ תחנות״שידור שתי
 אך — זהות תוכניות רות

בנפרד
 שתי העבירו בנובמבר 19ב־

 — הישראליות תחנות־השידור
ה את — וגלי־צה״ל ישראל קול־
ש כנראה בנפרד. בכנסת, דיון

ועשי גדולה !מדינה באמת אנחנו
רה.

בגו קטנה, מדינה יכולה כלום
 הנאור, בעולם קטנה עיר של דל

שי של מותרות לעצמה להרשות
 עוד ושר-האוצר ? כפולים דורים

ב עשירים אנו לו. שאין מתלונן
 בספסרי- ,בשירותים פרשנים
 ובתחנות־שי־ במיפלגות בורסה,

 האזרח משלם אלה כל ועבור דור.
כספו. במיטב הקטן

 האם שר־האוצר: אל לי ושאלה
 מס־ של גבייתו .על פעם חשבת

! ? שפתיים
תל-אביב הלינגר, רלף ח.

ם ציד ע*דן קי האדו
מתפרסם שלהלן המיכתב

קי בלי וכלשונו, ככתבו
והשמטות. צורים

 לראביי לבי לבי הכותב: אמר
 רבה. לחמלה ראוי הוא כי גורן,
 לקיים כך כל והתאמץ השתדל הוא
 קונהו״, שור ״ידע הכתוב את

 החילוני. האדון רצון את ולעשות
 ומבקש שואף גורן ראביי והיה
 כבוד אותו החילונים, אצל לקבל
 התורה. שומרי אצל קיבל שלא

 לקבל ״זכה״ הוא אבוי, ועכשיו
 גידו־ של סנוקרת החילונים מן

חבי קוראים אתם, זוכרים פין.
 עידן בימי אז, שהתרחש מה בים,

 גורן ראביי נעשה איך הממזרים,
 ואיך החילונים, אצל גדול גיבור
 היו ואיר הממזרים, את התיר

 לגורן כתרים קושרים החילונים
 וקוראים: מיזמורי־הלל לו ושרים

מכ שאינו ורבנו, מורנו גורן יחי
 ממזרי- את מטהר רק עלינו, ביד
גו...

גו ראביי העיז זמן כמה ולפני
עדו פוסל הוא גם כי להצהיר, רן
 שהורה כמו עד־מדינה, של תו

 האחד. ״חטאו״ זה עובדיה. רבי
 זה גורן, ר׳ של השני וה״חטא״

 לצלן, רחמנא פתוח, לב ניתוח
 לדעת באמריקה. גורן לר׳ שעשו
ה כבוד חילול זה העתים, כותבי
״פש שני ועל הישראלית. רפואה

 של למבול זכה גורן, ר׳ עי״
 וכך העתים. כותבי מאת חיצי־רעל

 גם כי הבזיון, בדרך גורן, ר׳ למד
 השנואים, האדוקים בין נמנה הוא
 אז ציד־האדוקים, עידן בא ואם
לטובה. נבדל גורן ר׳ אין

 עי- כאן מתרחש לפעם ומפעם
 העתים וכותבי !דן־ציד־האדוקים.

ש וכתבי־שיטנה ציורים מפיצים
 ביהודים פרעות לעשות קוראים
 ■9 גור־ השילטון וטיפשות אדוקים.

ישמע בני הנה מר. שחוק לי מת
ו להשמידנו זוממים כוש ובני אל

והשמא ארצנו. את ולרשת לגזול
 לרוצחי עוזרים והבנ״צים לנים

ש מאושוויץ, הקאפו כמו תרפ״ט,
לגרמנים. עוזר היה

 פצצה ששם ערבי מחבל והנה
יהו להרוג כדי באוניברסיטה,

לל מוסיף הרוצח והמחבל דים,
 כמה ועוד אוניברסיטה באותה מוד

ב לומדים רוצחים מחבלים אלפי
 המסים. משלם חשבון על מכללות,

יהו לשחוט מסית זיאד ותופיק
ב יושב וגם חופשי ומתהלך דים

 משליכה ומישטרת־ישראל כנסת.
 על אכזרי לכלא אדוקים יהודים

 מס. העלמת כמו קטן חטא חשד
 את יודעת מישטרת־ישראל והרי
הפשעים. סולם

 וער־ ובג״צים, שמאלנים ובכן,
 בחופש. מתהלכים רוצחים בושים

 נועם ר׳ בבית־הסוהר? יושב ומי
כהנא. מאיר ור׳ המרי

 לב לניתוח גורן ר׳ נסע ולמה
ה את יודע הוא כי. באמריקה?

 בבתי־החולים הרופאים כי אמת,
יהו אוהבים ואינם ערבים אוהבים

 יהודי חייל רצחו ערבושים דים;
כליי את גזלו והרופאים בחברון

 הרוצחים. למישפחת ותדמור, תו
 ב־ בשוגג, הורעלו יהודים ושני

ה הצילו ושם פועלי. בית־חולים
טי על-ידי צעיר, ערבוש רופאים

מוטב אומר: ואני נמרץ. פול
 יהודים. ולהציל ערבים להרעיל

 נזגן־דויד־ כי מספר, אחד ועיתון
 ותורם מיהודים דם מקיז אדום
 הרוצחים. לערבושים הדם מן חלק
ב לזרום עלול יהודי חייל ודם

 יהודים. רוצח ערבוש של עורקיו
 כל לשאול חייב ומגן־דויד־אדוס

 דם לתת מסכים הוא אם תורם,
רוצח. לערבי

 עידני- החילונים עורכים ולמה
 כעס מלאים הם כי ציד־אדוקים?

 דודמשד,- את לחסל כישלונם על
הכופ היו השטן בכוח וישראל.

 דת- בהשמדת ויגעים עמלים רים
 גייסו הם זאת מטרה ולמען סיג/

 וסופרים ״התחיה״ ספרות כל את
 עוד הנה :״התנבאו״ משומדים

 לדודסיני. זכר יישאר לא מעט
 ומניח שומר־שבת יהודי כל ולכן

 זקני בעיני קוץ כמו זה תפילין,
השומר־הצעיר.

 חשיש זוללים השמאל וצעירי
 את מהם גזלו אבותיהם כי ערבי,

 וסופרי רבנו. משה של החיים סם
 חטאים בנרות, מחפשים השמאל

 חטא כל ועל אדוקים, יהודים של
 רב, שלל כמוצאי ששים הם קטן,

 ומשקיפים חטא אותו ובודקים
 והעיתון מגדילה במשקפת עליו

 על לבנה קידוש באותיות מספר
האדוקים. ״פשעי״
 לא לייאוש. מקום אין אבל

תי גם יש להכעיס. מומרים כולם
אש ואינם לכפירה שנשבו נוקות
צעי תשובה בעלי גם ויש מים•
 בשדרות בתל־אביב, וגם רים.

 התשובה אור זורח ,112 רוטשילד
ונש נעשה בית־מדרש. שוכן ושם
 גרילק מנחם ר׳ עומד ובראשו מע
 ל־ העברי הנוער את ומקרב נ״י

 נזכה ובזכותם הישן, ביודהמדרש
ומהמה. בנקמה במהרה, לראות
ב.ב.

 דף כי חושש, אני חביב! קורא
 בחפזון, כתבתיו כי שלם, אינו זה

 הישראלי והשקל כיס• חסרון בגלל
מ אלא טהור, מכסף עשוי אינו
 החיים וצרכי תמונות, עם נייר

להע מתבקש ואתה ביוקר, עולים
שכרי. את לות

 בשביתה. עליך מאיים איני אבל
חו בעזרת לומר, מה לי יהא ואם

 דף ואדפיס אכתוב אז הדעת, נן
 וכל כסף! תן ובינתיים, נוסף.

 וחסד !משובח. זה הרי המרבה
משיח. מחבלי מציל

קורניק, צפי חיים ד״ר
אביב תל־

ת1א דועודם טעסת ? ד
.1980 בדצמבר 2מה־ ״הארץ״,

 הדירה שכר
 :האמריקאית בתכנית

לחודש דולר 120
 לבניה האמריקאית״ ״התכנית

 ביותר הכדאית היא להשיכת־,
 שהוצעו התבניות מבין למשחק,

 נציגי אתמול אמרו — לממשלה
בישי והשיכון האוצר משרדי

 שדנה הכלכלה, ועדת של בה
 לחודש בה הדירה שכר בנושא.

 120,לכ־ יגיע — אמרו הם —
דולר.

'ב והקרקע הדירות לדבריהם,
 עשרים בתום יעברו פרוייקט

הממשלה. לבעלות שנה

ינאי יצחק העמוד: את .ערד

שקברני נידמה, פעם לא ואכן,
ל מתייחסים והכלכלה המשק טי

 מיש- כאל שלנו הבוערות בעיות
חק־ילדים.

חיפה סעד, רוביק
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