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מכוזבים
 )26 מעמוד (המשך

 או בזיכרון חורים, עם דבר וחצי
 ארצות- של התנגדותה אחר. במקום
 !שטויות ז כולו העולם של הברית,

החור. דרך התנדף מזמן זה כל
 ישראל אלוהי לכל, כידוע אך

 השיכחה. מחלת עם במיוחד מחמיר
ב גם האומללה. לוט אשת ולראיה
 דוגמות יש ולילה לילה אלף סיפורי

 בעלי של בחלקם נופל מה לרוב
בזיכרון. חור

תל־אביב סובול, יצחק

 לא דבר שמעו. ולא ראו לא הם
 לליבם. נגע לא ואף אותם החריד
ו ״גוזמה״ על דיווח אחד אלוף
 ״הריח אחד תת־אלוף לישון. הלך

 הרצח על שמע אך טוב״, לא משהו
 אחרי רק ימים חמישה המתועב

מפ נדחסו שבו ביום — שהחל
 בתל- בתאי־המעצר זועמים גינים
 אחד רב־אלוף ובירושלים. אביב

ל דחפור החלאות לרשות העמיד
 אחד ראש־ממשלה הגוויות. כיסוי

הס על שדובר בשעה כי גימגם,
מלי איזו בניסוח עסוק היה כנות
צה.

 את הציל סגן, זוטר, קצין רק
 להורג, הוצאות ראה הוא כבודו.
המ בצינורות אך התריע. דיווח,

בטיפול.״ ש״העניין לו ענו קובלים

 בוועדת־ הנשמעות מהעדויות
 בלתי־מחמיאה דמות עולה החקירה

 שנים עוד בנו שתדבק ישראל, של
 שכחו לפשע השותפים רבות־רבות.

ה הזוועה. אחרי מייד שראו את
תמיד. המעשים את יזכרו נקיים

באר־שבע שושן, משה

צ״כ* !סוו1ב פטריוט

 על לצחוק היכולה חברה
 מישטרה על ללגלג עצמה,

 הכלכלי מצבה על המדיני,
 חברה היא מנהיגיה ועל

בריאה.
 העלתה קטנות מהפכות בסרט

 אודות תיעודית דרמה הטלוויזיה
ו תיאטרון לדרמה, צ׳כי פרופסור
 במולדתו. לדין שהועמד סאטירה,

 העלה הוא :כתיבתו היא אשמתו
 פרי־עטו, הצגות קרשי־הבימה על

 ומימי ארצו את הציג הוא שבהם
מבודח. באורח סדה

משהו? לנו מזכיר זה האין
לק בצעדי-ענק צועדת ישראל

צנ כזה. וקפקאי איום מצב ראת
 וסרטים הצגות על אמנותית זורה
צנ ועוד), הפטריוט יהודי, (נפש
 ערבית, עיתונות על פוליטית זורה

 מהרדיו סטיריות תוכניות ביעור
סי הם אלה כל — ומהטלוויזיה

בהם. לטעות שאין מנים
ה הסאטירה אשר ומדינה חברה
 מצויים אינם והפוליטית חברתית

וחולה. חלשה חברה היא באמתחתה
תל־אביב יהב, דן

 הצג־ על־ידי הפטריוט פסילת
נושנה. בדיחה לי מזכירה זורה

 מנסה בסובייטי, סונט אמריקאי
 חופשי בארצו שהמישטר לו להוכיח
ב לספר מותר ״באמריקה יותר:
 ״גם הייג.״ אלכסנדר נגד דיחות

 ״מותר הסובייטי. עונה אצלנו,״
 —סנילי קשיש הוא שרגן לומר אפילו

 מנסה שערו,״ את הצובע במיקצת,
ה מחייו אצלנו,״ ״גם האמריקאי.

 חששה לא שלנו ״והעיתונות רוסי.
מת !״וגנב נוכל ניכסון את לכנות

ל אך האמריקאי, הפטריוט להט

רנן נשיא
סנילי' ״קצת

 בבוז: נוחר הסובייטי כי שווא.
טענו תמיד לפניכם. זאת ״ידענו

בפראוודה.״ כך
 ברית־המו־ שקיימת טוב כמה
בל עליה. ללגלג ושמותר עצות
מאוד. עצובים חיינו היו עדיה

גבעתיים כהן, מנחם

ח פ ד ח
 רע שם מוציא קומץ־אדם

 של (ביקורו העדה לכל
בקריית-שמו- פרס שימעון

).2357 הזה״ ״העולם נה,
 לעדות חרפה ימי הגיעו שוב

 ו־ כתם מטיל קומץ־אדם המיזרח.
בכולנו. נעלבות

 ניחר בגרון זועקים אתכם ראיתי
 מבצעים ובידיכם משיחכם, שם את
הלשם החדש. הקדוש השילוש את

שפע ארץ
 קולו את מרים כשבגין

 צרוד הפך השנים שעם
 להתעודד מתחילים הפתאים

ירוד קצת הוא המוראל אם גם

 הזכות יש לעמנו
 ומאושר חופשי להיות

 ביירות כל את לכבוש צריך לכן
הישר השכל אומר —

 הלבנון בבוץ מתפלשים בצפון
 — סוגרים על אל את במרכז

 המון־המון יש הזאת במדינה
פלונטרים. של שפע

חיפה רופזמן, מאיר

ל תבקשו הכד ארצה? באנו כך
בנו? שהודבקה הקלון תווית הסיר

 — אורחים כמכניסי אנו ידועים
ידועים :בנפש יריבים גם ולוא
ן ב־ לעיתים — כרודפי־שלום אנו
1 טועה קומץ־אדם ואתם, מחיר! כל

 בעדה ורפש בוץ משליכים ותוהה,
ומשמאל. מימין כולה,
 שינד פני את מקבל הייתי לא

אך ובסיגארים, בעוגות פרם עון
תנו לעברו מבצע הייתי לא לבטח

 כדי נפשי אחרף לא מגונות. עות
 לבטח אך דברו, את לשאת לו ליתן

 ולקלס ללעג עצמי את אשים לא
אמ ואת אבות את הרי לו. להפריע

ביישתם! העדה הות
 כולנו. לא כאלה, לא אנחנו

מין אילח שיר־אנקורי, מי
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