
מכחכים
)3 מעמוד (המשך
 להרגיז כדי הפעיל הוא כישרוגותיו את המוזרות.

 הם נמאס, לאלה אבל מישרד־החוץ. עובדי את
להתפטר. נאלץ וסגן־שר־החוץ מהומה, הקימו

בן־מאיר מתפטר םגן־שר
שסי עשה הוא מה

שם. להרגיז לכנסת, חזר הוא עכשיו
תלאביב ניב, אבי

רצחנית אחווה
 ביריות פתח ליבמן מנחם הנאשם

 בשוק המתקהלים לעבר וקרא עוזי
 נתאחד בואו אחיי, ״בואו חברון: של

הערבים!" את להו ונצא כולנו
כתב־האישוס). (מתון

 פוגרומים, .!תחילים איר הבנתי לא פעם אף
 לפתע מתחילים מהוג״ים הנראים אנשים איר

 הטבח על הסיפורים טירוף. של בתזזית לרצוח,
 משהו תעלומה, בעיניי היו 1929ב־ בחבחץ

 אחרים, לזמנים השייכת תופעה בלתי־נתפס,
אחרות. ללשונות

 בפוזה שמיר יצחק של דמות( את בכנסת קלטה
במוסיאון. צולמה כאילו הנראית

הדנב לוע
 זר־קוצים על יושבים האיראנים

בוער.
 נמשכת באיראן החומייניסטית ההרפתקה

 את שישברו חושבים וכוהניו חומייני ונמשכת.
 וישליטו הערבי האי חצי אל יפרצו ומשם עיראק,

במכה. דתם את
 שהם שוכחים הם אר ומאיים, מפחיד נראה זה

 לו מתנשף ושבעורפם בוער זר־קוצים על יושבים
עליהם. מאיים הפעור שלועו הרוסי, הדוב

תל-אביב קוברינסקי, דוידי

אז - חופשית מדינה
כהלכה שנתגיירה
 לחרף תיאטרון לשחקן אסור בחיפה

השם. שם את
 ארוכה ארוכה, היא לישראל מהולנד הדיר

 ברור של הליברלית רוחו עובדה: מאוד.
 המרחק על התגברה טרם שפינוזה (״בנדיקטוס״)

שנה. 300מ־ יותר כבר צועדת שהיא למרות הזה,
 על ושומע לחיפה בא שפינוזה היה אילו

 ^ היה בוודאי הוא משיח, ההצגה סביב השערוריו;
ת ״במדינה אחד: מבריק במישפט העניין את פוטר

שמיר* ודם בשר ראש־ממשלה הרצוג* משעווה נשיא
בובות! כמו... פשוט נראות בובות־הפוליטיקאים כל

לא. כבר עכשיו
יפו עדני, יוסי

 מהחשודים אחד אף הורשע לא עדיין אומנם,
 רב, זמן להמשר יכול ומישפטם חקירתם והמשר

 ״החשודים בין משותף מכנה מסתמן עתה כבר או
* לכאורה״:

נבון יצחק לידו: *

מהנגב מחאה
 זכויות על והגנה לסיוע האגודה
 יוסף לד׳׳ר קוראת בישראל הבדווים

 והאחראי והדתות, הפנים שר בורג,
המישטרה: לענייני

 נסיון נגד בחריפות ומוחה מגנה אגודתנו
קיום דורשים אנו אל־אקצא. במיסגד הפגיעה

 כדי טוב רצון הרבה שדרוש רחוק, כל״כו הוא
הרצוג. את בה לזהות

 כל־כר דומות אינן במקום הבובות כל בכלל.
 משעווה. בובות כמו... פשוט נראות הן למקור.

בובות? כמו נראים שלנו הפוליטיקאים האם
 תל־אביב לרמן, יטה

סרגוסטי ענת של עדשתה כן. לפעמים 0

הילל שלמה לידו: •

■■־*#י*

קוברינסקי קורא
בעורף! הסובייטים זהירות:

 האשמים מציאת ומהירה, מקיפה חקירה
שיהוי. כל ללא לדין והעמדתם

 הפגיעה חקירת את דורשים אנו כן
 הפושעים מציאת ביפו, המוסלמי בבית־הקברות

מייד. לדין והעמדתם זאת שביצעו
 של למצבו תשומת־ליבן־ מפנים אנו

 בבאר־שבע. והמיסגד המוסלמי בית־הקברות
 בחסות ונעשית שנים נמשכת זו חרפה

 רעה חינוכית דוגמה המהווה דבר השילטונות.
 של גילויים לצמוח יכולים שבה אווירה ויוצר
 ביפו שהיו והאלימות השינאה הדת, ביזוי

האגודה: בשםובירושלים.
באר־שבע אל־עוקבי, נורי

משעווה פוליטיקאים
במוסיאון־ הבובות דומות האם

למקורן השעוה
 החודש הציבו בתל־אביב השעווה במוסיאון

 חיים המדינה, נשיא של דמותו חדשה: בובה
 יש כן, יש, — מיד לומר חייבת אני הרצוג.
הדימיון אבל והנשיא. הבובה בין מסויים דימיון

שסינוזה הולנדי
קדימה שנה 300

 רוצה שהוא מה לחשוב אחד כל יכול חופשית
חושב!״ שהוא מה ולומר

 דיעותיו למרות — ספק יהיה ושלא
יהודיה. לאם נולד בהחלט הוא המתירניות,

חיפה טילוסוח, צחי

לראשות־הממשרה בורג
משתלמת. הסבלנות

 כולם הסבך: מן היחיד המוצא יהיה שזה יתכן
 אחת אף אך לאומית, אחדות ממשלת רוצים

 הד״ר שני. כינור להיות מוכנה אינה מהגדולות
 עצמו את יציע הקטנה, הסיעה כראש בורג,

 יהיו ופרס שמיר הממשלה. בראש ויועמד כמפשר
סגניו.
 יש בורג למר נורא. לא השבוע? הצליח לא זה

— 10 עוד שנתיים, עוד שנה, עוד ברזל. סבלנות
ירושלים כץ, עוטר יבוא! בוא הגדול היום

הקורא•□ ליריעת
 מתפרסמים קוראים מיבתכי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודססים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורטה במכונת־בתיבת

 מיבתבים הכותב. תמונת
 אץ יפורסמו. לא בעילוכדשם

 המיכתבים את מחזירה המערכת
בד״

 מוצאם — בשכם הילדה ברצח החשודים שני
 לא לגוש־אמונים האידיאולוגית וזיקתם יהודי

להוכחה. זקוקה
 כשר יהודי — גרינצוייג אמיל ברצח החשוד

 גם בגוש־אמונים וזיקתו־אמונתו הדעות, לכל
 קיבל אישיותו וגיבוש חינוכו את כי ברורה, היא
שם.

 הבאים כי נראה זה, מחשבה בקו נמשיך אם
 והמתנקשים בחברון במיכללה הרוצחים הם בתור

 מדי נועז זה יהיה האם בגדה. בראשי־הערים
 ובעלי־אמונה יהודים יהיו הם גם כי לשער

לפחות, הסתברותית מבחינה מסויימת? פוליטית
״ גבוה• הוא הסיכוי . . . . תל־אביב יהב, דן

שכזו עבודה
 כיפה חובשים העבודה במיפלגת
העורך. לפי - אותה ומסירים

 העבודה מיפלגת של פירסום לידי הגיע
 המתחיל דת), לענייני הישראלית(המחלקה

 תפילת את מצאתי השני בצד ב׳׳ה. באותיות
הדרך.

 חסרת־הבושה צביעותה על מעיד זה האץ
 הנאור הציבור יסבול מתי עד זו? מיפלגה של

שכזו? חוצפה
רמלה רוזנברג, עוץ

הקיצבותו גגד תמ״י
 השבוע שקרה למה לב שם מישהו

בכנסת?
 פרטית, הצעת־חוק הגישו חברי־כנסת כמה

 גיל עד ילדים בגין הילדים קיצבות ישולמו לפיה
 ,18 גיל עד ולא — הצבאי השירות תום — 21

כה. ער כנהוג
 רובין, בז־ציון להצעה? והתנגד לדוכן עלה מי

סגן־שר־הרווחה.
 כל את שהעמיד אחרי שבוע אחר. ולא הוא כן,

המקופחים, על ״הגנה בגלל הראש על המדינה
■ ־קבל• ק•״״־ אילת לביא- רחה י
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