
מכחכים
)3 מעמוד (המשך

 ההכרזה הנלהב: הח״כ של לתשומת־ליבו אז
תעלול־ אולי היא שלו

 אבל מצויין, בחירות
ה שיום לזכור עליו

 הוא ואז יחלוף, בחירות
 להצטרף ירצה אולי

חלילה, אם להנהגה.
 יקה משומעיו מישהו

ברצינות, דבריו את היום
 כפי ב״פושעים" ויטפל
בשכמותם, לטפל שנהוג

 נורמה תיקבע שבכך הרי
 שתחול — חדשה

 התועמלן על גם בעתיד הורביץ
הורביץ. הזריז

 לא במערכת־בחירות אפילו הגזמת. ייגאל,
 הפוליטית התרבות כל תיהרס אחרת מותר. הכל

גבעתיים רון, יצחק •נולש

הגמל גב את ששבר הרובה
 שלף כפר־אדומים התנחלות ״תושב
 שאכלו גמלים, שיבעה והרג נישקו

 אמרו שכניו שלו. בחממה צמחים
שמיים." ירא יהודי הוא כי להגנתו,

העתונות). (מן
 שמאל. נגד ימין

 חול. הוא הקודש
 מישעול. ואין שנאה תצהיב
 עוברה, ארחה
נעת רומם
 בחממה, לסעוד עצרה
 קצוב. נשמע רובה וצליל
עצוב, כמה — גוססים גמלים

לז. ליו לן. ליז
עוד. יישמע לא
 לשאת, כוח אין

לצעוד. התהומה

 יחד מבושה, ראשו המרכין יהודי אזרח מאת:
ישראל. עם רוב עם

רמת־השרון כנען, משה

האיגפלציה בקצב שובתים
 פעם מתפרסם התופח המדד

 של הגדל מיספרם בחודש.
יום. בכל מתעדכן במשק השובתים

 ועדים וחמישים ארבעים שלושים, עשרים,
עיצומים. או שביתה על יום בכל מכריזי חדשים

 בסיכסוך הנתונים במשק העובדים מיספרי
 שמתחשק כל־כך, מדהים בקצב גדל עבודה

 או בשקלים זה — האלה המיספרים לשאול:
בדולארים?

באר־שבע צוקר, ארנון

פוסל בקומתו הפוסל,
 את מתח הזדקף, ראש״הממשלה

לגמדים! הבוז והכריז: חזהו
 שהודבק ביטוי־גנאי זהו הקטן" ״המלך

שנים. לפני כבר חוסיין למלך בישראל

 מצאה לא הקטנה, לקומתו המרמזת משמעותו,
בעיניי. חן מעולם
 הלוטש ההאשמי, למלך סימפאטיה כל לי אין
 אוכלוסיית את והמסית מולדתנו לשיטחי עיניו

 בתכונה דווקא פסול למצוא אבל נגדנו. השטחים
תמיד. התנגדתי לזה — האוייב של פיסית

 ראש־ את שמעתי כאשר נדהמתי השבוע
 הקטן'. ״המלך על מלגלג שמיר, יצחק הממשלה,

 מר זה בעניין לצערי, קומתו״הוא? את שכח האם
וחבל. ללעג, עצמו את שם פשוט שמיר

דבר־מה. כך על מעיר היה בוודאי פרויד
 סנטימטרים), 68ו־ (מטראברהמי 5ירםן

תל־אביב

לא? דשואין - כן לידה
 ולגבי לאתי נותנים לא מדוע

).13.6.84 הזה להתחתןז(העולם
 להתחתן. עליה אסרו לכן ,15 בת רק היא אתי

 השופט כבוד החליט לנישואין, מדי צעירה היא
מנהריה.

 היתה היא אם כל־כך. לא הגיוני? נשמע
 אבסורד זה לאהובה, תינוק ללדת דיה מבוגרת
לו! להינשא מדי צעירה שהיא לקבוע

חיפה שבתאי, ברוריה

באמנות שלום
שנער מההפגנה מאוכזבת האמנית

למילחמה. שנתיים במלאת כה
 אליטיסטית הפגנה ודתה עכשיו שלוס הפגנת

 שאיפת־שלום ללא תנועות״הנוער, בנוסח
 הכל ועממית. ספונטנית

 כאילו אורגן,מלמעלה',
ממו מיפלגה זו היתה
תנועת־ ולא היטב, סדת

לכולנו. השייכת מחאה
 של הטכסטים כל

מהבי הוקראו הדוברים
ב כמעט שהיתה מה,

 כמו ממש שמיים,
 של הבחירות במיפגני
 מייד והמערך. הליכוד

המכו כשכל אחר־כך,
 את לשאת גמרו בדים

הקהל, התפזר דברם,
 שאין ממושמעים, ירושלים, טובים ילדים כמו
 אומרים היינו בתנועה הביתה. וחזר לומר, מה להם
מרוצים. אך עייפים חזרנו כך: על

 במשך למדו, לא עכשיו שלום שפעילי חבל
 באמת כיצד פועלים, שהם הרבות השנים

 לעשות אפשר וכיצד תנועת־מחאה, מארגנים
דרכים.■ ועוד אמנות באמצעות שלום

תל־אביב שרון, מרים

שרון

היחידה היעילה הדרך
 הבלתי- המילחמה את לקצר כיצד

בלבנוןז גמורה
 המעטות, לתנועות־המחאה הערכתי כל עם

 דבקותן, בלבנון, המילחמה המשך נגד הפועלות
 יש הרי — בעניין משקיעות שהן ולמרץ לזמן
מזמן כבר איבדו הרבות ההפגנות מלא: בפה לומר

 ראשי את מפחידות אינן הן הממשית, תועלתן את
 את משקיטות רק ואולי במדינה, השילטון
המוחים. של מצפונם

 שהוא הטוען גדול ציבור שאותו הדבר, מפליא
 בדרך נוקט אינו המילחמה להמשך מתנגד
 טענות־סרק ומשמיע להפסקתה, היחידה היעילה

 בחוקי־המדינה, יפגע שהדבר כגון משונות,
 כאלה טענות ובדמוקרטיה. העם של באחדותו

 השקטת — ההפגנות למטרת זהה מטרתן
המיוסר. המצפון

 היא המילחמה להפסקת היחידה היעילה הדרך
 חברתי גיבוי שתתן רחבה, ציבורית תנועה אירגון
בלבנון. לשרת רוצים שאינם לחיילים ומוסרי

שי שער־העמקים נאור, י

ז ־ י נ  א
 בחך

התליין
 ברוך אמה איפה
 עמוד- ליד גימילי?

התליה!
 שהמציא מי ארור

ועדת־ המושג את
 זה את צריך מי חקירה.
 עש מדוע ולמה?
להצ צריך ישראל

 בקשר אם טדק,
 או ושאתילא לצברה

 שני של למיקרה
לי מי החוטפים? ג׳

 זו בראשם, הוכו המחבלים ששני נכון אם
 ליד להעמידס צריכים היו כי גדולה, טעות

 וללא בגלוי במקום, אותם ולהרוג האוטובוס
מישפט.

 שרות שנות 3$ לאחד צבא, כאיש
 מחבל כל של בהריגתם תומך אני במדינה,
 החזקתו על חבל הפשע. במקום שייתפס

 פעולה יעשו שחבריו עד ולחכות בכלא
לשחררם. כדי נוספת
 להורג המוציא או התליין להיות מוכן אני

שכר. ללא בהתנדבות.
פתרדוזיקווה ג׳מיל', כרוך

שביתה דוחה שבת חימר
 את הטלוויזיה עובדי דחו מדוע

שביתתם!
 לי סיפר ברשות־השידור, העובד בן־דודי,

 לשביתת־ ההכנות על הקלעים מאחורי רכילות
ה שהיתה התיקשורת

 הוא השאר בין שבוע.
מזעזע: דבר לי אמר

הת הרשות עובדי
 מתי ביניהם ייעצו

ש בשביתה להתחיל
 ההצעות אחת להם.
 בה לפתוח היתה

 בערב־שבת ,15.6.84ב־
 בערב). השישי (יום

 החליטו מחשבה לאחר
 המעשה, את לדחות
שבת. חילול בגלל...

 העלה מהם מישהו
 בערב־שבת השידורים השבתת כי הרעיון, את

 קורת־רוח. ינון, מיכה המנהל, הועד לידר תגרום
 לשמוח חלילה, עלול, הוא מסורת שומר כיהודי
 לגרום ולמה חילול־השבת. שנמנע על בליבו

 לדחות והחליטו שקלו שכזו? שימחה דתי ליהודי
שבת. למוצאי השביתה את

 מוכנים השובתים עובדינו אם הגענו, לאן עד
 להחמיץ שלא כדי רק שביתתם, את מעט לדחות

 צער בכך לגרום וגם שבת, לחלל ההזדמנות את
ירא־שמיים? ליהודי

ירושלים פינסקר, ישעיהו

שרון דיבת
 אמת!" לומר והישבע נא קום ״גנראל,
 של המוקדמת בחקירה שרון הצטווה

״טיים". פרקליטי
השבוע לו שנערכה המוקדמת בחקירה

 הוא משפילה. תבוסה שרון אריאל נחל בניו־יורק,
 גימגם אלמנטאריות, שאלות על לענות ידע לא

 הנזק מהו לפרט וסירב
 מהפירסום_ לו שנגרם
האמרי בשבועון הידוע
 הוא מה סמך על אז קאי.

 50 בסך פיצויים דורש
דולר? מיליון
 הדיבה מישפט את

 ששרון ייתכן שלו
 סביר בהחלט יפסיד.

 סנט אפילו יראה שלא
 ועור פיצויים, של אחד

 מיליון 5 לשלם יצטרך
שרון של הוצאותיהם דולר,

הנתבעים.
 שרון של לתשובות זקוקים איננו אנחנו אבל

 לפני גם בציבור. טוב שם לו שאין לדעת כדי
 שלא מי טוב. שם לו היה לא בטייס הפירסום

 המישפחות את הנכים, את לשאול יכול מאמין,
המילחמה. קורבנות יתר ואת השכולות

חיפה ברמי, דליה
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והממזר הפגר המחלה,
קורניק, לקורא אירע נורא מעשה

 על הגיגיו את להעלות מיהר והוא
הנתב.

בס״ד
 לוקה הודה, ירום ממשלתנו הכותב: אמר

 חוסר ״תיסמונת שקורץ: ואופנתי, חדיש בחולי
 כי למדים, אנו הרפואה ומסיפרי נרכש.״ חיסון

 כדי כוחות־מגן, האדם בגוף שתל יתברך הבורא
 מעט יודעים ואנו והארסים. החיידקים מן להצילו

 שנבראו, נוזלים מיני וכל לבנים, כדורי־דם על
 זעירה ומידה הגוף. מן ולסלקם רעלים לסתור כדי
 שתי נבנו זה ועל הגוף, את מחסנת רעל של

 ושיטת פסטר של החיסון שיטת רפואה: שיטות
 נורא חולי ויש האנמן. סמואל של הומיאופאטיא

 הטיבעיים, כוחות־המגן את לאבד לאדם שגורם
 מרפא ואין ורעלים לחיידקים חשוף הוא ואז

נרכש.״ חיסון חוסר ״תיסמונת קורץ ולזה לחוליו.
 כוחות- את בידיה מאבדת יר״ה וממשלתנו

 לכלא זרקה ממשלתנו ישראל. עם של המגן
 -י החוק את ולעשות לקיים שרצו אמיצים, לוחמים
 להורגו." השכם להורגך, ״הבא בגמרא: שכתוב

 את מקיימת וממשלתנו המוחלט. הצדק וזה
 את ״אהב ישו״ז: הנוצרי הממזר שאומר ןז״חוק"

 ותלמידי השנית.״ הלחי את לו והושט אויבך
 ועכשיו חמלה, בלי אותנו שחטו הנוצרי הממזר

השנית. הלחי את להושיט לנו מטיפים הם
 בתל־אביב ישיבה הקים אחד אדוק ולהבדיל,

 של פגר סילקו אמיצים קברנים ושני לדין, ונתבע
 ונתבעו ונאסרו יהודי מבית־קברות ארורה גויה

 והמסגיר, המלשין קולק, תדי ולהבדיל, לדין.
 וגם הרפאים ומחטט הקברים מחלל ידין, ויגאל
 לשמד, ומסרם ישראל ילדי את שגזל קול, משה
 משומדים של דור שגידל הצעיר, השומר וגם

 הפושעים כל — ורוצחים וחשישאים שמאלנים
לדין. נתבעו לא הללו

 עוזרים והבג״ץ החילוני בית־המישפט וגם
 ליהודים מניחים ולא הרוצחים למחבלים
 אריק את שפיטרו ״שופטים" ואותם להתגונן.

 ארנס משה כמו חלוש יצור במקומו ושמו שרון
 רק כי יהודים. לשחוט לגוים עוזרים הם הרי —

 הרוצחים בערבושים לטפל איך יודע שרון אריק
ברזל. ביד

 השמאל וסופרי והפילוסופים והפרופיסורים
 ועוזרים בחופש חיים החמישי הגיס ומשוררי
 רוח", ״אנשי ואותם יהודים. לשחוט לערבים
 משוגעים חיים ועושים אוכלים לאוייב, העוזרים

המסים... משלמי חשבון על
ב במהרה לראות נזכה הרת נוטרי ובזכות

שירה. ולומר וישמעאל אדום מפלת
קורניק, קר״) (״חץצבי חיים ד״ר

תל־אביב

הקוראים לידיעת
. ״■■ י .׳״ י

מתפרסמים קוראים טיכתבי
 מתוכנם חמתחייגים ־.■בקיצורים■
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

מודפסים קצרים, דמיכתבים
ו ־ > !■ ■!! 1וחו1ו ז1ו ■ז ־׳ 111 ^ 11. ■ ,ן ^411,41111̂ ^!  אליהם שצורפה כמבונודמתיכה,

 מיכתבים הכותב. תמונת
 אין יםודסמו. לא בעילונדשם

 המיכתכים את מחזירה המערכת
מ־- שנתקבלו
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