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שביר ולה עומיר,
 המיש- מפכ״ל חדחת על

שפיר. הרצל טרה
 בהתלהבות נתקבל שנה לפני
 המצב החל השנה במשך שפיר.
הודו: שנה בתום שפיר. להיות

 מיכתבי. את גם ותדפיסו לכם שנוח
עיתו וגם עיתונכם את קורא אני
 שירד־ לכם לומר ועלי אחרים, נים
 אני זונת־רחוב. לדרגת ממש תם

 בדיוק יודע ואני בשטחים, שירתתי
ב שירו המיסכנים הילדים מיהם

 ילדים, אינם ה״ילדים״ רגליהם.
)6 בעמוד (המשך

 ו־ למישטרת־ישראל, חדש מפכ״ל
 של בחירתו סביב מחול־שדים

 יותר :טוענים והיום !שפיר בהחלט
 שפיר... את צריך ולא שפיר מדי

חבל.
פתח־תיקווה ככר, חיים

 התחולל המפנ״ל פיטורי עם
 ושמחה, צהלה המישטרה צמרת
מי בצורת נתחים, חיפשו וכולם
 זה כל ישפיע כיצד חדשים. נויים

 מילחמתו ועל איבצן רב־ניצב על
ה בינתיים יגידו. ימים ? בפשע

 לדוג מנסים וכולם עכורה אווירה
ב שיעלו וסופם עכורים, במים
חשמלי. צלופח חכתם

תל־אביב לפיד, דן־דויד

 *סויגה, •מינה

אדה מ עובראד ש
 לשיל- העלה הימני המערך

 וחוזר הליפוד, את טון
פשהיה. ימני לשילטון

וכו ונופלת, מתנודדת הממשלה
 עצמו, האומלל במחזה עסוקים לם

 הוא באמת שחשוב שמה ושוכחים
הממש הקלעים. מאחרי שקרה מה
 ״חלש״, שבגין משום נופלת לא לה
 או בורג יופרסק הד״ר ביגלל לא

 משום נופלת הממשלה עציוני. דו״ח
 שיל- משך וכל ממשלת־ימין, שהיא
שהתיאור לכך הוכחה מהווה טונה

ממשות. כל חסרות הימין של יות
 ישתנה לא זה, לקח נבין לא אם
 משום לשילטון עלה הליכוד דבר.

 שלו הימנית במדיניותו שהמערך,
 לשילטון, הדרך את לו סלל עצמו,
 ימני מערך לשילטון יחזור עכשיו

 שום ואין שהיכרנו, מזה פחות לא
 עכשיו יותר שיצליח להניח סיבה

ב יקום שלא עד בעבר. משהצליח
 לא שמאל של אמיתי כוח ארץ

תקומה. לנו תהיה
חיפה רגב, צכיקה

א מ־סכנים ילדים ל
מת מקליפורניה הקורא

 של הסיקור צורת על רעם
המת על הזה״ ״העולם

בשטחים. רחש
מה רק תדפיסו שלא מקווה אני

ה א ל  ה
!העישון

 פגיעה מהווה העישון
 גורם ואף לאלימות

מהארץ. לירידה
 שאנשים התרגלנו כל־כך
 הרבים וברשות בגלוי מעשנים

אי מעינינו שמסתתרות עד
 והחוצפה הגסות ד,מוסריות,

לש הוא האבסורד שיא שבכך.
 רופאים של הרצאות ברדיו מוע

לראות ואחר־כך העישון, בגגות

 ב- בושה בלי מעשנים רופאים
 לעיני ובמירפאות, בתי־חולים

ב העישון ובנוכחותם. החולים
 והכניעה ובאוטובוסים ציבור

 אלימות של זה לסוג הציבורית
 השחיתות מניפת את מסמלים

 עם־סגו- נגוע שבה הטוטאלית
בארץ־הקודש. היושב לה

 כי בנידון, לדבר מי עם אין
ה את לתקן שבידם האנשים

 לעישון. בעצמם מכורים מעוות
 טעם. אין זה עגום מצב לאור

מה שהירידה כך על להתלונן
 מין איזה וגוברת. הולכת ארץ

מופ בחברה לחיות הוא, תענוג
ז קרת

חולון ש;קרי, שירית
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