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היום
במטבחך לתלות תוכלי

סינ״ם מתמנים לוח
 בוי״ ״בוטשר מתנת

 ומוצריו. בשר לשיווק המרכז
 עם בשיתוף

 סיצ׳ואן" אוף "טייסט
 טיצ׳ואנית הסינית המסעדה

שמריהו. בכפר

"בוטשר-בוי"
ומוצריו בשר לשיווק המרכז

 650335 טל. ת״א 26 גמליאל רבן רח׳
הכרמל) בשוק ימינה שלישית (סניה

נ0 חן ג לחייל ו

סבחני
ד הדימוי ח הזו

ב לפלסטינים משותף מח
ד! ולמצביעי שכם כו חלי

 המישטרה כוחות פיזרו כאשר
 ברמאללה בשכם, הפגנות והצבא

 המפגינים, לעבר ביריות ובנצרת,
הת לא ונהרגו, נפצעו אף שחלקם

 — המהוגנים ישראל אזרחי רגשו
ערבים. אלה בםך־הכל
באכז הפישטרה התנפלה כאשר

 המילחמה נגד מפגינים על ריות
א ובשאתילא, בצבחה הטבח ונגד
א שומרי־החוק: אזרחינו אז מרו
 לא זה לנו בוגדנים, שמאלנים לה

יקרה.
 ה־ מכה הממשלה, בהנחיית עתה,

 בעובדי בברוטאליות המישטרה
 בעד הצביע הגדול שחלקם אל־על,

הליכוד.
המהו־ האזרחים הפעם יגידו מה

ב״הארץ״ זאב של קריקטורה
פורנוגרפית אתנחתה

■שלום איש קורא
7 המהוגנים האזרחים יגידו מה

ה הדיכוי כי יבינו מתי ז גנים
 לא אם כולנו, על מאיים זוחל

ז מועד מבעוד אותו נעצור
גן רמת־ שלום, איש־ דויד

• • •
סרו לדתו ל• ז־1אמ ח

 ח- לאוייבי ישראלי נשק
אנושות.

 קבר־אחים על נתבשרנו לאחרונה
 מתנגדי־המישטר, גוויות אלפי של

 מבין רבים בארגנטינה. שנתגלה
 הם המתנגדים־הנעלמים־הנרצחים

ש הקשוחים לרוב שהם יהודים,
הפשיס במישטר הלוחמים בין
טי.

לז לזקוף בגין מנחם יוכל עתה
 :שלו למאזן־הדמים הישג עוד כותו
ישראלי. בנשק יהודים הרג

ה הארגנטיני העם נגד רק לא
 ראש־ממשלת־ פועל לחופש צמא

 זאיר של מישטר־החושך גם ישראל.
 י ז לא מי ובעצם ידידיו. ברשימת

נ וספקית ידידה הרי היא ישראל
 הפשיסטיים המישטרים כל של שק

בעולם.
 מיהו לי אמור נאמר: כך על
אתה. מי לו ואומר חברן־

אשקלון פלדמן, אילן

ס 1ורו3  סקונגגי

0תקוט9ה(
עיו אליטות — עדיף מה
ת או נית מו !גברית אלי

רו קירקם של ימים כמה אחרי
 הציוניים העסקנים הישוו שבו מי,
 אג- לגודל שריריהם עוצמת את

 באתג־ זכו הם חבריהם, של רופם
 מיש- סצנות כמה מרעננת: חתה
המת הצירים לעיני שהוקרנו גל,

סגור. במעגל בטלוויזיה קוטטים,
 באמצעי-התיקשורח השימחה

שמי הנרגש, הקריין רבה. היתד.
 למאזיניו התקרית על לדווח הר

״פורנוגר כמו משהו אמר ברדיו,
 אלימות,״ כמו מזיקה אינה פיה

תפלות. בדיחות כמה והוסיף
הפורנו הבחור. של בפיו טעות

 מאלימות מסוגי אחד היא גרפיה
 לדעתו אם נשים. נגד המכוונים

 מפני אלא אין מזיקה, אינה היא
גבר. שהוא
 בעניינים דיעות שיבטא לפני אך

 את שילמד היה כדאי מופשטים,
שברצו את כהלכה לבטא לשונו

 חזר המשועשע הקריין לומר. נו
 פ׳ורנוגרפיה המילה על סוף בלי

 אחת פעם אפילו — רפה!) (בפא
המי את לומר בלשונו נכשל לא
 של הלשוני העורך בימי כראוי. לה

כזה דבר בן־דויד, אבא הרדיו,

ם י ח צ ו ל ר ג ר ו ד כ ב
 (״העד בספורט האלימות

)2362 ,2360 הזה״ לם
ת בקורא עוררה ה יצר א

חריזה.
 מאוד קרב הוא / בכדורגל הקרב

 את 1 רבה במידה המזכיר / אלים
האלים. בין הקרבות
 רגע הוא / וקריטי חשוב כל־כד
 / קבוצתם שבשביל / העימות

למות. מוכנים האוהדים
__ ו־ אבנים / למיגרש הם זורקים
להש מפסיקים ואינם / עגבניות

שניות... שתי אפילו / תולל
/ יומי־הביגיים מילחמת — דגלים ובשניה / מקלות אחת ביד

הכללים. בל לפי
 שבלי כאילו / — לקיביגי־מאט ושולחים מכים השופטים את

שח־מת. לשחק אפשר / לוח
 / :קובע שבדרד־כלל / הרופאים צוות י/ מתרוצץ המייגרש על

״רוח־רפאים״.
 כל-כף הוא / תועלת בכך אין / הקהל את מרגיעים לא כבר

נבהלת. שהמישטרה / אלים
/ חזק שיותר מי / עגול״ הוא ״הכדור / :הפיתגם כבר נכוו לא

חיפה תרטסן, מאירגול... המבקיע הוא |

קנ להטיל נהג הוא קורה. היה לא
שי- שהשמיעו הקריינים על סות

!בושי־לשון
גיבעתיים שיטרית, שדה

ה״ד *זד״ם,0,מ צ מ
 ״מי :שואל מלובביץ חרבי
ת צריך ז״ ועדת״חחקירח א
ועדת־חחקי־ כי טוען, הוא
 בלתי- מיותרת, היא רה

מזיקה הוגנת  (״ידיעות ו
.2 אחרונות״, (7.12.(

 הרבי את צריד מי שואל: ואני
בל- מיותר, הוא לדעתי ז מלובבי׳ו

- צה״ל גל■
ה כ חרו

ת תו שבי ל
ב אותנו ״מרפא״ גלי־צה״ל

ש של במיקרה מסויימת מידה
 כדאי לכן בקול־ישראל. ביתה

 אד ולרפא השיטה את להמשיך
האח השביתות ממגיפת תנו
 טלוויזיה-צה״ל, גם להקים : רות

 ב- תרבות־צה״ל, חינוך־צה״ל,
דואר־צה״ל. ריאות-צה״ל,

 ד לכל, גלי־צה״ל —בקיצוו
לישראל. הגואל :א

בני־ברק שיכל!, שימשון

■■■■* ■1־1 '1.

 רבות שנים במשך ומזיק. תי-הוגן
ב מתערב משתולל, הזה האיש

 מכולנו ודורש הישראלית פוליטיקה
 ישראל את שתוביל בדרך ללכת

ד אינו בעצמו אך — התהום אל  ל
ב לו לשבת ממשיל סיכונים, קח

נידיורק. בק״ק ביטחון
 אנשים יש הצער, למרבה אם,

 של פקודותיו לכל לציית המוכנים
 — בעיוורון אחריו וללכת הרבי

 התים- סוגי כל בין להם. יבושם
בישר המשוטטים והקנאים הוגים

 אחר או זה גורו של חסידיו — אל
 מדוע אך מקום. להם גם יש —
 מדוע רישמיתז בהכרה זוכים הם

 לכל לחדור המטכ״ל אותם מעודד
 את בהן ולהפיץ צה״ל יחידות

 הגורו של ושיגיונותיו שיגעונותיו
בשי כשהייתי מדוע מנידיורקז

 חוייב- שלי האחרון המילואים רות
 פיט- את ולשמוע לשבת בפקודה תי

ב חסידי־חב״ד, במה של פוטיהם
 שמירה אחרי לישון ללכת מקום

ז מייגעת
ל הצבא לשילטונות קורא אני
 אג- של פעילותם את מייד הפסיק

לש שרוצה מי בצה״ל. שי-חב״ד
ש המיסיונריות ההטפות את מוע

ב אותם למצוא היכן יודע להם,
עצמו. כוחות

ם ד תל־אביב קדר, א
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