
מכחכים
חוגגת האלוהות
כא החזקה״ ״היד איפה

החוקן בשילטון מדובר שר
המת צהלו הצליחה׳/ ״התפילה

 בהתפרצם מקריית-ארבע, פללים
 צבאי. כבמיבצע המכפלה למערת

שלי באשמורת מהקריה גלשו הם
 פתחו צה״ל, כוחות את הטעו שית,

 אותם ונעלו פנימה חדרו השערים,
החיי לפניות הגיבו ולא אחריהם,

להתפנות. לים
 כביד וחסמו חגגו חרדים אלפי

 שכונת בואך בירושלים, שים
 אך ניתן, הרישיון אמנם רמות.
הופר• החוק

 לא האחרונים האירועים בשני
 חיילי חזקה״. ״יד השילטון נקט

 המתפרצים, את עצרו לא צה״ל
 לא והשוטרים אמונים, גוש אנשי
 וחוסמי האבנים מיידי את עצרו

הש יש הללו לאירועים הכבישים.
 כולו. היישוב על מצטברת פעה

 והדמוקרטיה החוק בשילטון הסחף
להצטבר. ממשיך

הב, דן תל־אביב י

כדורגל
חוג העונה סוף מכירות

נמ השתיקה וקשר גות,
סד

 לסיומה. מתקרבת הכדורגל עונת
קבוצות על מרחפת חרב־הירידה

 על (סליחה בביצים״ אלוהים את
 לנו לתת מוכן היה לא הביטוי),

 מחירים ודרש הדירה, מפתח את
 השוק. מחירי על ארבע פי העולים

 * מה נשלם לא שאם הודיע גם הוא
 ! למישרד־הפנים יודיע דורש, שהוא

ב כסף מצרפת שהוצאנו הצרפתי
בלתי־חוקי. אופן

 ישראל ״עם קוראים לזאת האם
 חיים אנחנו פה לזה״? זה ערבים

 שמדינת- וחבל ומאושרים, טוב
היום. שהינה מה היא ישראל

פאריס אמיר, שלומית

חושו אתים תנשו

 ש- מרחיקת״לכת הצעה
נר הצבאיים יתרונותיה

 את תחדש וגם לעין, אים
בארצנו. ההתנדבות רוח

 קשה הרישמית, שישראל יתכן
̂  בלבנון. הנוצרים לעזרת לחוש לה

 ״ ל- האפשרות לתת ויש יש אולם
 לעזרת לחוש ישראלים מתנדבים
 להכין יש צרתם. בעת שכניהם
 שכל כדי מגוונת, פעולה תוכניות
 מקומו את למצוא יוכל מתנדב

 יכול ומיגבלותיו. כישוריו לפי בהן
 יהיה המתנדבים שמיספר להיות

 יש ואז לתאר, שאפשר ממה גדול
 ״הארמיה שתיקרא בארמיה לארגנו

 תקבל ואספקה נשק ציוד, הכחולה״.
העולם. מכל הזאת הארמיה
יוכלו ישראלים שגורמים מובן

הקבו כול פתאום ולפתע — רבות
הו העונה כל שבמשך הללו, צות

 גול לנעוץ כדי הנשמה את ציאו
 רק ניצחונות ועל היריב, בשער
 מגיעות היו לא כן (שאלמלא חלמו

 פתאום מנצחות המדרגה), לשפל
 שערים בהפרש גם ולעתים כולן,

מדהים.
 ומצפצף. פה פוצה אינו איש אך
ה השתיקה. לקשר שותפים כולם

 על בהתפעמות מדווחים כתבים
 נם על ומעלים שנכבשו, השערים

ה שכן שהבקיעו, השחקנים את
 אולי להימשך. חייבת כידוע, הצגה׳
ה קשר את יפוצץ הזה העולם
? שתיקה

חיפה גולניץ, אכרהם

שו נץר■ ע ש ה ו ל

ל שקרה מה כל אחרי
 לוותר החליטה קוראה,

העליה. רעיון על
 לבוא וחשבתי בפאריס, גרה אני

 לאחר אך היקרה. לאדץ־ישראל
האח בשנה לי שקרו המאורעות

מוחלט! לא — רונה
ו צרפתי־ציוני, עם התחתנתי

 מיקרי לאחר לארץ. לבוא רצינו
לר רצינו בפאריס, האנטי־שמיות

ולעלות. בארץ דירה כוש
ש״תפס שחשב בקבלן פגשנו ואז

 לתת, להם שיש מה לספק הם גם
שטיפ רצוי בעולם. גורם כל כמו

 לא וקארייריסטים שווייצרים שים,
 רמת את להוריד לא כדי יתקבלו,

 אותה ולהחזיק הכחולה״, ״הארמיה
ה אם ראוייה• מוטיבציה רמת על

לשח יצליחו הישראלים מתנדבים
 לבחון יהיה אפשר לבנון, את רר
 אחרים במקומות גם השיטה את

 יש וכדומה. לוב סעודיה, כמו
 יחידות עם פעולה לשיתוף מקום

ו אחרות, ממדינות גם מתנדבים
 המיבצעים שיטות את לבחון צריך

איתן. בתיאום
מאוחד עין־חתד ליכנה, עמי

א 9ו ד מגין0

 ה״טל- על קרא הקורא
 היה חשוב ומשהו תרום״,

הזח״ (״העולם לו חסר
יי׳י־־זיי׳—■"״״זי).2276

 לכם שהיה מה את קראתי/ראיתי
הא לא ופשוט הטלתרום, על לומר
 נכון, יותר או, למראה־עיני, מנתי
 יתכן איך עיני• ראו שלא למה

 לא ההוא הארוך הערב שבכל
 ש- יפה, נערה שום צלמכם קלט

הפר ים בתוך העין את תשובב
מש ? והמשופשפים הידועים צופים

שישובב ובריא, רענן צעיר, הו
)6 בעמוד (המשך
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