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אחרת סובסידיה
הקורא, טוען הישן, היהודי

בישראל. כאן ומתגלה שב
 תמיכתו יסודה. ובשקר בכזב היהודי העם של הרעיונית אחדותו

 בשמאל. לוכסמבורג ורוזה מארכס עד בימין רוטשילדים מבתי נעה
 אובייקטיביות מסיבות כי לומר יש אך אין, מדוייקת סטטיסטיקה

שהיו זעיר־בורגניים אידיאלים של ממיסגרת לחרוג היהודים התקשו

 שנשפך דם מיותרות, מילחמות של סיבובים מיספר עתה^בתום ני
 נושר תהום, שפת על אימתנית כמערבולת גואה ואינפלציה לחינם

 ומתגלה והאמיץ הנועז הישראלי מעטה ביסודיות, אך אט־אט,
 המיזבח על המשתטה העלוב, הזעיר-בורגני הישן־נושן, היהודי

 אך בגלות. בהיותו גם עלובים שהיו הקטנוניים, ערכיו של המוזהב
 עומד ועתה מישקל, כבדת מוסרית הצדקה להם היתד. שם לפחות
רועדות. וברכיו פעור פיו ארצו, אדמת על הגולם

 דרסטית, בצורה הוקטנה המזון למוצרי הסובסידיה מזונו? ומה
 הנעות בסובסידיות זוכים מיליונרים של בודדות שעשרות בעוד

 מחאתו את מביע המכוער הישראלי ל״י. מיליארדי 60 בסביבות
 ברחובות המפוזרים וזוהמה, פסולת של טונות בצורת המוצדקת

האלו הקומדיה דוגמת השאול, לכוחות סובסידיה בחינת הערים,
בקטריולוגיה? לוחמה לפיתוח סובסידיה היא זאת אולי דנטה. של הית

 יהודיות עיירות של מפלצתית בבואה טרגי־קומי. משהו בכך יש
 מתרפק הזעיר-בורגני עליכם. ושלום מוכר-ספרים מנדלי מסיפורי

 דגן־זוהמה ומגדל והמטופחת, הנקיה בדירתו ״הנסתרים״, ערכיו על
 ותרים ממשיכים הישראלית העבודה מיפלגת ומנהיגי חלונו. תחת

 של טלית כולה שהיא היהודית־ישראלית, הנשמה אוצרות אחרי
מעפרו. הקם כפניקם אי־שם המתחדשת תכלת

____________________________________תל־אביב סובול, יצחק

 / עמל בלי מורא, בלי שניה, תוך
 הגן: פרי שעניינו וחמשיר

/ מתפרק המפד״ל סוף־כל־סוף
נפ בורג / ייהרג יתנגד אשר כל
 / לחלון ומבעד / מזבולון רד

אפרסק. רימון, רומנסרו,
 תל־אביב אס,

• • •

־*אה **ו

המ נגד הפסדנו אמנם
 חוכמה לא זו אבל טים,

גדולה.
ב ישראל נבחרת הובסה הפעם
ב הרוסים נגד במישחק כדורסל
שה מוטב אבל אירופה, אליפות

 סיבות היו כי יתגאו, לא רוסים
לז ראוי ראשית, להפסד. טובות

 בברית־ התושבים שמיספר כור
 ממיספר שבעים פי גדול המועצות
לרו שנית, בישראל. התושבים

בכדור יותר ארוך ניסיון יש סים
יהו מאמן להם היה שלישית, סל.
מוצל בחו״ל שהיהודים וידוע די,

רבי בארץ. מהיהודים יותר חים
 גבוהים. יותר הם הרוסים עית,

 יותר לשחק יודעים חמישית,'הם
 חלש. יום היה לנו שישית, טוב.
יכו אנו האלה, הסיבות כל לאור

 התעמולה משידורי משהו אלמד
 דבר! שום — ושוב בטלוויזיה.

 לא ולי ותעלולים, פעלולים הכל
 הליכוד חושב איך כלום. ברור

ברור. לא ? האינפלציה את להוריד

 ״נישואין נאמר; הגרמני,״ כבוד
גר דם בעלי ואזרחים יהודים בין
אסו (לגרמנים) קרובי־רם או מני

 לנישואין מחוץ מיני מגע רים...
גד דם בעלי ואזרחים יהודים בין

 עצום הישג בתוצאה לראות לים
 קרה, מה ״אראה, שוב: ולשיר

אותה.״ אכלו הרוסים
תל־אביב אחרוני, דרור

 לא המערך? אותה .יוריד ואיך
שי לשם שינוי תעשה מה ברור.
 תל״ם תעשה מה יודע. לא נוי?
מער הכל ברור. לא העם? למען

וקישקושים. הצגות שירים, כונים׳

עטרות ל״ו
 ומח היפה הקנקן על

שבתוכו.
 רשימות ל״ו בישראל. נפל דבר

 בל אך הבוחר. קול על מתמודדות
 מליצות בל״ו לא — לחשוב נטעה
 שם מצויות אומנם עסקינן... יושר

 ו״בי- ״תחיה״ ו״עוצמה״ ״אמת״
המול ״הצלת הכנסה״, מס טול

 ואפילו ו״יוזמה״, ״קידום״ דת״,
״למ ומיפלגה ארץ״ דרך ״תנועת

 להרכבן ניגש אם אך עליה״. ען
 נמצא שלא חוששתני האנושי,

 מושגי־ אותם לכל ממשי בסים
כעט לשמש המתיימרים תפארת

ה בפתגם בלי־משים וניזכר רת.
 אשר מרשים קנקן אותו על עתיק,
דינו... את חרצה תוכו אל הצצה

תל־אביב בהן, כרמית

ל ב ל ו ב לגומר■ מ

עוז לא הנחירות שידורי
להחליט. למהטס רים

 אני מטושטש, אני מבולבל, אני
 מהתעמולה נבוך. גם אני מיואש,

 עלי מי בעד הבנתי לא בעיתונים
הלי הקרובות. בבחירות להצביע

 פיר־ המערך פרם, את פירסם כוד
 את פירסמה שינוי בגין, את סם

 את פירסם כהנא והרב המערך,
אולי לי: חשבתי נירנברג. חוקי

 קירקס פשוט זה בחירות. לא אלה
 וגן־ קוסמים לוליינים, קופים, עם

חיות.
חיפה מוזס, דויד אינג׳

ג ר  בהגא ה

רדו&ר* ,וויו?
 ב- המתמחה ההיסטוריון

ה את מציג ניאו-פאשיזם
: הקבלה

 כך תנועת שפירסמה במודעה
 ״כדי נאמר: כהנא מאיר הרב של

 לפתות הבאים אלא את להרתיע
ולהתבו לטמיעה ישראל בנות את

ב חובה מאסר מציעים אנו ללות
 אפשרות בלי שנים, חמש של פועל

 הורדת או גזר־הדין המתקת של
ה לא־יהודי לכל המאסר, תקופת
 יהודיה.״ עם יחסי־מין מקיים

 תחת ),15.9.1935( נירנברג בחוקי
וה־ הגרמני הדם ״להגנת הכותרת

 מי אסור... — קרובי־דם או מני
 — זה בחוק 1 סעיף על שעובר
 קשים... בתנאים מאסר עונשו

 חוק של 2 סעיף על העובר גבר
ב מאסר או מאסר עונשו — זה

קשים.״ תנאים
 דומים דברים שאילו לציין עלי
 מתפרסמים היו כהנא של לאלה

ובמת־ במערב ארצות, של בשורה

טלא־שנור
 מינצעי הצלחת לאחר

הטלוויזיו ההתרמה
 מיג- החרזן מציע ניים

נוסף. התרמה צע
ו הדובדבן הבשיל ביערות

ה מן ויצאו / זימר הזמיר
 / והעיוור החרש הנכה, סבך,

 בשקליו/ העם טובע כי ויראו
 הזהב./ ובשקי יהלומים בהררי

 החיגר:/ וצעק העיוור זעק אז
 המפגר!״/ לעם ״גג נקים הבה
 ויתגוסס בוקר ויהי ערב ויהי

 המדינה, של והחמצן / הדגל,
 ערב ויהי / שקל. היום מכונה

 והעם / השנה, כל בוקר, ויהי
 והאביב / במדמנה. טובע עוד
 / התור, קול נשמע ולא הלך

 בטלא־ רק אחד הוא והעם
שנור./

נתניה לוי, קובי

מא את גוררים היו הם כאחד, רח
 יחד גם והמפרסם המחבר של סרו

 נגד חוק על־פי למשל, (בצרפת,
).1972 משנת הגזענות

תל־אביב אלגזי, יוסף

2285 הזה העולם8


