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מכוזבים
 )14 מעמוד (המשך
ב ״להיות המעוניינים עברית,

תמונה״.
 וגיליונות השקפותי בגלל אגב,
 בידי, נמצאים שתמיד הזה העולם

 אורי של כאיש כאן נחשב אני
 מ״האיש להבדיל בסן־פאולו, אבנרי
בהבנה״... שלנו

פלומון, היינץ־־מאננוס
ברזיל

ר. ללוג ח ד ?ר
 להפנות מואיל הקורא

ל הקוראים תשומת״לב
 ״העולם (קולנוע, טעות
).2310 הזה״

ה בין דימיון קווי יש אומנם
 פלג: אלכם ובין שהצגתם תמונה
 שיער: יש בתמונה המופיע לאיש

 יש בתמונה לאיש יש. לאלכס גם
 לאלכס וגם — ופה אף אוזניים,

 אפילו יש שבתמונה לאיש יש.
 זה אבל יש. לאלכם וגם — סנטר
הכל. בערך

תל־אביב דוד,אחרוני,
 שהופיעה התמונה צודק, הקורא

ה של אלא פלג, אלכם של אינה
בר. שימעון שחקן

ם־קדח־ם! שוב
 עם כאשר לקרות עלול מה

ביצריו. שולט אינו הסגולה
על מפציע חיוור יום של אור

כר שחקן פלג שחקן
הסנטר ואפילו האף האוזן-

 הגענו טרם מילחמות חמש אחרי
 שיש מתברר אך כולל, לשלום

 שבעו שלא כאלה הקטנה בארצנו
 נגד מילחמות אין ואם מילחמות,

יהו נגד מילחמות ינהלו ערבים,
 למען צה״ל. חיילי נגד גם ולו דים,

 אש ועם ובמים באש ילכו דרכם
ב דמוקרטיות, לא בדרכים ומים,

 — כך וערך. אמת בסילופי אלימות,
 בדרך בעיותיהם הפותרים כילדים
 בפורקן הרס, של בהנאה הקלה,
ה מתכונותיו אחת שהרי היצר.

 המודעות היא בוגר של הכרחיות
והיכולת מתנגשים ערכים לקיום

ב מזויינים הזה, בעם ״מחתרות״
ב להילחם ברובים, או מוטות
 מיל־ לדיעה. ויריביהם לעם אחיהם

בהיס כבר בנו נגסה האחים חמת
 היום של וה״סיקריקים״ טוריה,
 מוות להרס, לגרום הם אף עלולים
 כשקיצוניותם לגלות, אף וחלילה

 השלמה מקבלת והאלימה הרעיונית
למדינה. מחוץ מאוייבים וחיזוק

חיפה גלעד, מיכאל

הגו■ ש״נאת

ה חוק פ ק ה ה ג ו ע ה !
 והדילמות לונדון ירון

הלאומיות
 שטיפסה הזקנה את זוכרים

 רצתה כי הטלוויזיה אנטנת על
שם? אותה שיראו
 כי גמור. בסדר היתה היא

טלוויזיה. הוא המישחק שם
 מיש- ויש שחקנים יש אבל,
חקים.

לונ ירון הוא גדול ומשחק
 הוא בדילמה. הארץ אלוף דון.

 ויותר החוקים, את ומכיר יודע
 והעוגה. הקפה חוק את מהכל

 ״לא אומר: והעוגה הקפה חוק
 אוויל כקטן, גדול איש, יעמוד
 בפיתוי: כקרוב, רחוק כחכם,

 חשוב לא חינם.״ ועוגה קפה
 יטריחו שלשמו הנושא מהו

 תקבלו תגיעו, אתם לכך. שתקדישו זמן וכמה ממרחקים, אתכם
 עוגה, פרוסת עוד מהצד תסחבו אפשר ואם בחינם, ועוגה קפה

טובה. בהרגשה ותצאו
 את יפעיל הוא בגדול, אותה לשחק רוצה לונדון ירון אם

 לקבוצה שייך להיות העוגה: על קצפת וישים ל״גדולים״ החוק
שבעילית. העילית בדילמה. שמשתתפת הבכירה
 המישפטנים, העיתונאים, הילדים. כל העוגה? את אכל ומי

 נאנחנו הציבעוני, במירקע בביתנו שצפינו אנחנו וגם הרופאים!
 וכמה יפה, עוגה ״איזו לזו זה ואמרנו אינטלקטואלי מאושר

!״האופה חכם
(חסמ־ ירון מפעיל למלכודת, שנכנסנו אחרי ׳עינינו, מול ממש

 30 המריונטות. את ומניע קסמיו, את !)חסמבה !חסמבה ! בה
 שלא המגמגם לרופא שניות 50 לשופט, הרת־גורל בשאלת שניות
 לעיתונאי- הבזק במהירות והלאה שיעוריו, את להכין הספיק

 מואצות ליבו דפיקות את להרגיש מתחיל האחרון, זה, גם הצמרת.
 מיספר העיתונאי הוא אם מה אז ירון. של החודרות עיניו מול
 שלו, הטלפון על מתרפקת המדינה צמרת וכל בפוליטיקה אחד
הכתו המלה שמאחרי וההשלכות הניואנסים את יודע כמוהו ומי
 הוא הטלוויזיה, מצלמות מול כאן, לשוליים. נדחק זה כל בה.

ינ וירון ייענש אחרת שחור־לבן. כן-לא. וחלק. חד להיות חייב
 ואינו בקצפת טובל זב־חוטם. קטן זאטוט שכנו. לטובת אותו טוש

משחק. הוא שגם העיקר קובל.
 הוא שהמלך יודעים הקטן והילד ירון החייט רק רבותי, כן

 מי ממשיכה. התהלוכה במאומה. מרגיש אינו זה כי עירום.
אחריו? הבא

רמת־גן אלרננט, שרה

לונדון משחק
והקצפת הדילמה

 עלינו. נפל כבד יום הבתים. גגות
 על- הלילה הותקפו צה״ל ״חיילי

לפ בנסותם אופירה, מתנחלי ידי
 חיילים שני סיני. שארית את נות

 שהושלכו בוערים מלפידים נפצעו
 בעיניו נפגע שלישי וחייל עליהם

 לעברו.״ שהותזו הדברה מחומרי
לחיות?! עלינו כך האם

הק תוך מצב בכל ביניהם לבחור
מנוגדות. לדיעות גם שבה

 בישראל שדווקא מאד חושש אני
 ביצריו, הסגולה״ ״עם ישלוט לא
 הפשרה בדרך לבחור יידע לא

 לכללי להסתגל יצליח לא והחיים,
 כך אכן אם הדמוקרטיים. המישחק

יצאו שבו היום גם יגיע יקרה,

 הגויים שמאת על ועוד
 לביטוי באה שהיא כפי

 (מכתב היהודית במסורת
שנקרי, שירית של למערכת
).2305 הזה" ״העולם

 אסור גוי בו שהחזיק יין רק לא
 ייצור כל אלא האיסור, בתכלית

 ממנו הופרשה .אפילו גוי, שייצר
 שאלה וכאן בתכלית. אסור שביעית,
 עובד עוד קיים האם :לרבנים

 בעבודה העוסקים בין אחד יהודי
 את הרוחצים אלה כגון שחורה,
 לתסיסה אותם ומכינים הענבים

ישראל? ביקבי
ה את מהיהדות לסנן מוכרחים

 אנשים לשינאת המחנכים קטעים
מלמד, (ג׳ז) זוהריהודים. שאינם

גרמניה

• • •
ש דגז־ד א עיר ר

 שהאנשים כדי לעשות מה
 מתרחש מה ידעו שבצמרת

בתחתית.
 הסירחון אבל הגענו, כבר לירח

 מבית־ שנים מזה הנודף הגיהינומי
 בתל- המרכזית התחנה של הכיסא

 מה לי מזכיר זה נמשך. אביב
 למארחיה, מאיר גולדה שאמרה
 ממדינות באחת לביקור כשבאה
 :נפלאותיהם את לה והראו אמריקה

 משכנות את גם לראות רוצה ״אני
האמיתי.״ המיבחן זהו כי העניים,

 תל-אביב של הראשי בית־הכיסא
 דיזג- לא — האמיתי המיבחן הוא
המוסיאונים. לא גוף,

 כל במשך התלונות שכל מכיוון
ל מציע אני הועילו, לא השנים

 ראשי- לחינוך ממלכתי חוק חוקק
 ראש־העיריה את מכניסים ערים:

 יממה למשך הריחני לבית־הכיסא
היטב. שיריח בלבד, אחת

העי הספסלים לגבי הדין הוא
ה בעלי המישענת, נטולי רוניים
 ראש- את מושיבים החדות. זוויות

 עד שכזה ספסל-סדום על העיריה
 ב־ מזלזל שהוא להבין שיתחיל
בוחריו.

ל כמובן, זכאי, ראש־עיריה כל
 חופפים. יהיו הקורסים ששני בקש

 ספסל־סדום על ישיבה :כלומר
 למשך הריחני בית־הכיסא בתוך

יממה.
ט, חנן ר דג ל חולון גו
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