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 משלנו ואחד משלה□ אחד
מתוכנו. נחיתה ד1במו/

 כאחד. והתייר העסקים איש אצל ו למספר לופטהנזה את עשתה הדייקנות
 חדשות, מחלקות - חדשות הבטחות הרבה לך למכור מנסים ממתחרינו כמה

. ועוד. דיוק יותר משופר, שירות
 מפתות. הבטחות לעומת קבועות עובדות מעדיפה לופטהנזה

 שלנו. התיירים למחלקת הראשונה המחלקה בין לבחור לך לתת ממשיכים אנו
 מרכזי לכל אותך מקשרים ואנו לגרמניה בשבוע ישירות טיסות 10 ללופטהנזה

בעולם. הגדולים והנופש העסקים
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מכוזבים
והטמאים הטהוד־ם

 וטוהר הלחימה מוסר על
הנשק.

הפלי ממחנות והפטמות הסלמות
וה הקטן לצה״ל הכבוד כל טים!
! גיבור

תל־אביב קליינמן, דודו

 מחיילי רבים כי מאמין אכן אני
 ללבנון, בפלישה שהשתתפו צה״ל,

לאוכ ביחסם כפיים בניקיון נהגו
 צמרמורת אך האזרחית. לוסייה
ש שומע אני כאשר בגופי חולפת
רפול או שרון אריק כמו אנשים

איתן רמטכ״ל
הידוע הצדיק

7 האדום הם! אימה
 ושואלת מאשימה אצבע
המצפון. אנשי כלפי

 אנ השמאל, אנשי הגברים, אתם
 שלום־עכשיו. אנשי המצפון, שי

הזאת? למילחמה הלכתם למה
 ש- ידעתם חודשים שמזה אתם,
תיפרוץ. זאת מילחמה
 היא זו שמילחמה שידעתם אתם,

 ראשי של מדוקדק תיכנון פרי
 מימשל בישראל, הנוכחי המימשל

לדעתכם. מעוותת שתפיסתו
 זאת, שמילחמה שיודעים אתם,

 כדי הגליל״ ,,שלום נקראת אשר
 מיל- אלא אינה עינינו, את לטוח

 אש״ף נגד מילחמת־שמד חמת־שמד.
 אתם, יחסית. המתונה ומנהיגותו
 לפי- שלום של בדרך המאמינים

 הישראלי־פלסטיני הסיכסון־ תדון
 אומללה למילחמה יצאתם למה —

זאת?
 ״קו אותו הזאת המילחמה האין
עליו? דיברתם שתמיד אדום״
 קמתם לא למה הגברים, אתם

ה- נגד תנועה הקמתם לא ולמה

והפטמות הסלמות
גודיית נגד דויד

 אריק, אלה. מושגים על מדברים
החרי המעשים מן הידוע הצדיק

 הידוע הצדיק ורפול, בעזה, גים
ופר לדרמן פרשת פינטו, בפרשת

 אחת למילה מאמץ איני שדה. שת
 צה״ל חיילי נהגו אם מדבריהם.

ה למרות היה זה בניקיון־כפיים,
ב עמדו כאלה שאנשים עובדה
ראשם.

תל־אביב קוצר, רן

מליט נגד טנק
במיל־ תכוחות יחסי על

הלבנון. חמת
 מילחמת זאת היתה שוב אכן,

 ודל האמיץ הקטן, הישראלי דויד
 הפלסטיני גוליית נגד האמצעים,

 בנשק המצוייד והרשע, המאיים
 דקי מרכבה בטנקי וחדיש! כבד

 נגד צה״ל לחם ועלובים, שיריון
המחב של האימתניים המיקלעים

 ניסה הוא השבירות ובזלדות לים,
נגד — הצליח וגם — להתמודד

 אלפי שקמו כשם הזאת, מילחמה
שהתנג גברים־חיילים אמריקאים,

 ז בווייט־נאם למילחמה דו
יל כמו הלכתם למה לעזאזל,

? לכם כשקראו טובים דים
 בשלום, הביתה תחזרו אם והיה
 תצטרכו כסף, של יקרים מגשים
!לענות

טבעוו אלמוג, איילת

וגאולה ן1טח3
 לבעיות מושלם פיתרון

הביטחון.
נחר דעתה גאולה, החברה

 הלבנון בשיטחי להחזיק / צת
 דעתה לפי כך כן, / מבקשת היא

 אך / המדינה ביטחון את נבטיח /
 להלן מציע / הנאמן עבדכם אני

 ושות׳ לח״כית שיבטיח ■/ פיתרץ
 ביטחון / וסיפוק הנאה מירב /

 כל את לכבוש / — ומושלם מלא
 מירב / ושות׳ לח״בית העולם!
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