
קנקר ג׳ו של החיים נוזל
 שופעת הגדולה, בבריטניה אבל הבירה, את המציאו לא אולי האנגלים
כמים. הבירה נשפכת הפאבים,

 חיה פרסומת הוא הופעות לסיבוב לארץ שהגיע קוקר ג׳ו הרוק כוכב
 שמוכן מי כל עם לדבר גם ואוהב אותו לשתות אוהב הוא הזה. למשקה
לשמוע.

 לבירה, קוקר של הגדולה אהדתו על שמעו בישראל הבירה מפעלי
 שהוא יומי, פק׳׳ל - ״מכבי״ ארגזי 2 לזמר מוצמדים לארץ הגיעו ומרגע
 הקלעים מאחורי ובעיקר הארוחות בין עפעף להניד בלי מחסל

בהופעותיו.
 הוא מזה חוץ אומר, הוא כל קודם 1זה את אוהב שהוא יודעים איך

 בתמונה בחוץ. לכבודו שעורכים בארוחות גם ל״מכבי" להצמד ממשיך
הסינית. במסעדה ו״מכבי״ קוקר

ה - תשלום ללא ת.ד. שרות במקום חופשית חני

ם ו ס ר ל פ א י ד י א
רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סוו גבירול אבן
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בע׳׳סמזיקים הדברת

 תיקנים להדברת מוסחים
קי לץ, תוללי (ג׳וקים),  חי

ובגדים. ספרים
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מכחכים
126 מעמוד (המשך

 יהודי כל את לחייב הגויים: הפליית
צהוב. טלאי לשאת אילת

תל־אביב גורדון, זיווה
• • •

יץ3הח1 הסגהיג
 לעצמו אימץ פרס שימעון

 דוד של ידועה פוזה
בן־גוריון.

 להיות הצליח לא פרס שמעון
 את להביס הצליח לא ראש־ממשלה,

 מאוד הצליח הוא לפחות בגין. מנחם
 לא בדבר הנערץ מנהיגו את לחקות
בפוזה. חשוב: כל־כך

 מישרד מאיזה בוודאי בא הרעיון
 ליצירה פלגיאט שעשה ליחסי־ציבור,

 האדם רודן, אוגוסט של מפורסמת
החושב.

גבעתיים שבת, אברהם

זכאים כולם

 במדינת־ החנינה מוסד על
ישראל.

 מחדש נדהמים אנו לפעם מפעם
 ולגופים לפרטים חנינה מתן לשמע

 ועוברים פושעים אשר ציבוריים,
 לכל מאוד. ״מסויימות״ עבירות
 והצדקה ניתוח ישנו מיקרה

 בבואנו אך פירושים, של ותלי־תלים
 נמצא — המשותף את לחפש

 הפנאטיות הלאומנות, את כחוט־השני
 הצווארון־הלבן. עבריינות ואת הדתית

חסרות: לא והדוגמות
 לשעבר מנכ״ל בן־ציון, יהושע •
 בריטניה,—ארץ־ישראל בנק של

 למרות כפורח, ועולה ניחון, נשפט,
כספי־מעילתו. החזיר שלא
 שהואשמו שדה, פינטו, לדרמן, •

 בעת בערבים והתעללות הרג ברצח,
 על־ידי ניחונו ובעת־שלום, מלחמה

הרמטכ״ל.
 עבריינית: דתית אוכלוסיה •

 נעצרו אשר להר־הבית, הפורצים
 עימם, הדין מוצה בטרם ושוחררו
 (חסידי רמות בכביש אבנים המיידים
 קברים, מחללי נטורי־קרתא) סאטמר,

 וחנויות כנסיות ומנתצים השורפים
לצורכי־דת.
 האנטי־תיזה את המהווים אחרים,
 בכל ונאשמים נשפטים לקודמיהם,

 מגמות שמתוך נראה .חומרת־הדין.
 נורמות־המוסר גם נשחקות מסויימות

במדינתנו.
תל־אביב יהב, דן

 העצמות פזדחן

היבשות

 סוף הניחו מבקש: הקורא
למתיס! סוף

 משירותי ,1946ב־ כשהשתחררתי,
 בבנגאזי, הבריטי בצבא מתנדב כחייל

 (חיל הכלים״ על ״היושבים ביחידת
 היה כבר בלעז), אורדנאנם הציוד,
 המתנדבים חבריי שניהלו המסע,

 בחו״ל הנופלים עצמות להעברת
 קבוצת אנו, בעיצומו. בארץ, לקבורה

 המיבצע לסיכול אז פעלנו משוחררים,
 מכל חיילים הזה. המיותר הבזבזני
 נקברים — יהודים ובהם — האומות

 החזית, שבאזורי צבאיים בבתי־קברות
 סמלי ליד חקוקים דויד מגן וסמלי
 באירופה צבאיים בבתי־עלמין הצלב

 .הציר״ צבאות מידי ששוחררה
 בבית־הקברות וגם איטלקי) (הגרמני
 הצופים שבהר הבריטי הצבאי

 יהודים חללים קבורים בירושלים(שבו
 הראשונה). העולם מלחמת מימי

 — יחד נקברים יחד ומתים הלוחמים
 שהן .במקום אמרו: חייל גם טעננו.
 נקברים״. שם מלחמה) (הרוגי נהרגים
במחאתנו. הצלחנו

 של השדים מחול בעקבות עכשיו,
 מסביב הפאנאטית האורתודוקסיה

ותיקי שוב מתעוררים מתים, לעצמות

סרס ירד
החושבים האנשים

 בן־גוריון ראש־ממשלה
רודן אוגוסט בעקבות -

 הנחסרהזזצרי

גגח של
 הקומה זקיפות איה
ראש״הממשלהז של

 רוח במצב .ראש-הממשלה
 את קשה בצורה ומקבל קודד,

 חיילינו נפילת על הידיעות
בעיתונות. נכתב בלבנת,״

 ראש־הממשלה. על תמהני
 שר־ הצהיר ספורים ימים לפני
שהאו שמיר, יצחק מר החוץ

 אחראית אשר היא פוזיציה
 חיילינו של ההרג להמשך
בלבנון.
 מהצהרה הסתייג לא בגין מר

 הסכמתו את הביע ובכך זו,
 נפלו מדוע — כן אם לתוכנה

 במיטב — קהילות יקהיל פנית
 תנגח בידיו, המקובלת המסורת

 שגילגלה על האופוזיציה את
 מתמדת, הונאה תוך — אותנו

 ולביקורת למחאה ואי־הקשבה
בלבנון. לבוץ —

 תכונות לגלות מופתע אני
 אצל הקדמון הנוצרי המוסר של
 אחד היא שזקיפות־הקומה מי

ישותו. מנידבכי
ירושלים אור־נר, נפתלי

 הבריגאדה חיילי של העסקנים
 הבריטי בצבא העבריות והיחידות
 הנופלים עצמות את לטלטל ומבקשים

אני והמולה. עסק ברוב וכמובן, לארץ,

 הנופלים לחברינו הניחו לחבריי: קורא
 —עפרם רגבי להם ימתקו שם. הם באשר

 משכבם על בשלום וינוחו בקבריהם,
 ונאמר עמם, שנפלו לנשק, חבריהם עם

אמן.
ירושלים סיוון, ראובן

חדש שם
 זיכרו את להנציח ניתן כיצד

הצ׳כיז הסופר של
 ־—קפקאי של להולדתו שנה ל־ססז

 ולקרוא שמו להנציח להציע ברצוני
.קפקאנגה״. למדינה

 יותר מציאותי זה שם לדעתי
 מציאות משקף שאינו שם מ״ישראל",

ימינו.
תל־אביב הלינגר, רלן!

לידיעת
הקוראים

 מיב־ השולחים קוראים
 לנפח מתבקשים תביהם

 או* לכתוב כקצרה, אותם
 כרווח כמכונת־כתיכה תם

 * בלבד האחד צידו ועל כפול
 תינתן עדיפות הנייד. של

 למינד תמונות למצרפים
תביהם.
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