
מכחבים
)26 מעמוד (המשך

 גם אלא חבריה, של לאיכות־החיים
 בכללה, החברה. של לאיכות־החיים

 ערכים פחיתות של זאת בתקופה
וב האדם באיכויות כללית ונסיגה

התנהגותו.
תל-אביב אגודת..אמין״, דובר

 פירסמה שמי שדניאלה שמח אני
 האימן, על יותר או פחות מאוזן מאמר

 מישפחתי. דרך משתקף שהוא כפי
 קדומות, דעות של האדיר הזרם בתוך

 שיש לראות טוב ועוינות, שמרניות,
 כפי הדברים את להאיר המוכן מישהו
שיטחית. בצורה אם אפילו שהם,

 האחד לי. צרמו מישפטים שני
 החוברת, של בתוכן־העניינים מופיע

הצטרפו מדוע ״...מספרים כתוב: ובו
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 אל־חאג׳־יחיא ע׳סאן הקורא של קריקטורה
עדשים אוהבים גיוקים

סער קורא
תמהוני לא

ת  השני המישפט ת״. י נ ו ה מ י ת לכ
 מופיע שוב שבה מישנה, כותרת הוא

ככת. האימן
 הבהרתי איתנו, שוחחה כשדניאלה

 לא כת, אינו שהאימן והבהר חזור לה
 שלא (ובוודאי כת יהיה ולא כת היה

 אנחנו חוקית מבחינה תימהונית).
הרשומה עותומאנית) (אגודה עמותה

 לאגודה שמתקבלים להוסיף, כדאי
 (או צבאי שרות אחרי אנשים רק

 צבאי), משרות פטור שקיבלו
 המדינה חוקי על לשמור המתחייבים

בסמים. משתמשים ושאינם
תל־אביב סער(ציזלינג), עידן

• • •

ח רדו1ת חסז הי
קדנציה! לעוד קולק טדי

בן־גוריון כנער אותו. שנאנו שנים

חזיר באף נזם־זהב
ואגודת״ישראל. שטרייבר יוליוס שמיר, משה

 הראשונים״ מעשיך זכור לו: יאמר לא תשובה, בעל היה ״אם נאמר:
 אגודת־ישראל, על בלע דברי כתב שמיר משה אבל נ״ח). מציעא (בבא
 ופנה בשדות הלך הוא השומר־הצעיר. לעם בן זה בעל־תשובה. אינו ולכן

 הרשעה יוון מלכות שעמדה וכמו האדומה. לדת חוזר הוא ועכשיו ימינה
 עמדה כך — רצונך מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל, עמך על
 לשמד ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל, עמך על השמאל מלכות גם

 והאשמים היהודי. העם מרוצחי אחד זה והשומר־הצעיר הייבסקציא. בידי
 שמיר ומשה מעולם. מאורות ראו שלא צעיריו, ולא השומר־הצעיר זקני הם
עצמו. ערך את ויודע סופר והיה המשחיתים מן אחד היה

 ראיתי רומנטי, צעיר ״כשהייתי ישן: בעתון שמיר משה אמר וכה
 ירחץ מאוד, עייף עבודה, מיום יחזור שמושבניק ההישגים, כשיא בדמיוני

תשל״ג). ב׳ אדר ה׳ ויקרא״(מעריב, המדף מעל שלי ספר יקח ידיו, את
 אוייבים יש ביותר. הגרוע האוייב אינו שמיר משה האמת, ולמען

 יהודים שונאים והם — כנענים־שמאלנים משומדים והם ממנו, גרועים
 תרפ״ט. ורוצחי בתר רוצחי ערבושים אוהבים גיסא, ומאידך אדוקים

 אבל זולא, לאמיל עצמם את מדמים הייבסקציא ומשוררי השמאל סופרי
 הגיס וברנשי השטרימר עורך שטרייכר ליוליוס דומים הם האמת, למען

 חיים והם השילטון, של ובכלי־התיקשורת במיכללות יפה נשתלו החמישי
משלמי־המיסים. היהודים של ממונם את וזוללים בשפע
 לשפע זקוקים הם למה — אש״ף עבדי השמאלנים על תמה אני

 ומבריק נוצץ עברי בכתיב דכרי־כפירה, וכותב שבת שמחלל מי העברית?
 לא הארץ עיתון ולדוגמה: חזיר. באף נזם־זהב כמו ונאלח, טמא זה הרי —
 שם כתבה מרוז תמר אבל צחה. גרמנית בשפה נדפס אילו כלום מפסיד היה

 זאת הנראה, כפי לערבי. בתו את שנתן חינוך(מיל), קצין על מצחיק סיפור
 .מסורת״ ממשיך והוא השלום... למען שפוי ציוני של תרומתו היא

 אחד־העם, ספרים, מוכר מנדלי הראשון, וייצמן של חילונית
ועוד. ועוד וקניוק שופמן סמולנסקין, בובר, מרטין טשרניחובסקי,

 נזכה ובזכותה היהודי, לעם חומת־מגן זאת אגודת־ישראל — ולהבדיל
ובנחמה. בנקמה מהרה לראות

תל־אביב קורניק, חיים־צבי

 וידועים, ברורים עקרונות עם כחוק,
 כחוק, המנוהלים סיפרי־חשבונות

מחייב. שהחוק מה וכל עורו־דיו

 הקטנה לקבוצה שייך היה הוא
 דיקטטורה לכפות שניסתה והאפלה,

ירושלים מידשאות כשומר ישראל. על

קולק ראש־עירייה
הרקולס מימדי

 גדולה קבוצה של הלר־רוח ייצג הוא
 הקיפוח בבעיות גס היה שליבה יותר,

ה מאבק על ושליגלגה החברתי,
פנתרים.
 חכם, זהב: פשוט נראה הוא היום

 בכישרון מהלך העיר, בעיות את מבין
 היהודים בין והחילוניים, הדתיים בין

ולסוב לחיי־התרבות דואג והערבים,
 לא השתנה? האיש האם בעיר. לנות

 תורת כאן פועלת כי ייתכן בהכרח.
 — ישראל מדינת של הפרטית היחסות

 אמיתי מפא״יניק כל נראה 1983ב־
 הצדיקים. מלמד־וו אחד היה כאילו

 מסוגל שהליכוד העלובה הגלריה
 דמותו את מאדירה מולו, להעמיד
הרקולס. למימדי

 תחליף. לו אין אחרת, או כך
 בידי תיפול. פן לו, זקוקה ירושלים
היסוד. עד שיחריבוה הגותים,

ירושלים טולדו, דורית

2389 הזה העולם


