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הסיסמה את השולחים לכל תגמול פרסי

טמפו״ שותים ״כולנו
ת״א 1993 ד. ת. אל ושלחו פקקים אספו

בקיוסקים נוספים פרטים
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 ־5זנ1 \זיצ\־\, טל וצועד י3ל 5\זפזג אוע ״להציף
הוו נובר וה טה  לההאיגז וזיצוע זזייב כנוה ;ו
 הר ההביר הביה,״ נו?רוה לדריטוה וצרתו גז אה

 ארוהה־ בנוה ויטה, הברה הבנולי הלוהנוט,
 בהל־ דן בהלו\ ויטה טנורכה לרוגהה צוזריינו

אביב.

ו הוגטו לטולח\ ויטה. הוארה כול\ הווה, ו

.•הה\ כהה

 הההי־ אה בהיווו. נוגבויוה ההרה קנורת •
 הגי־ ההיוה. הלה הוכירה היא ואה הוה איה
 הללוה גום־ הריהיה להט?אוה לרוב אותה טיה

האיוה. או הלוהיה

ה הרס נוה סיטואיה • ה אההרגוה. בוו

ה •  הרס־ וה1 הווה סלוהה .•נויסריה הו
ה ויטה. ההריוה  טל הוהלה ווה הוגטה וו הו

הטוהר. בהירה וסוטהה הרר

בגביוה. טנוונויה הרס »

 ט־ הרס־הירוה .•בהיוהד הנווייוה הוה •
 נולה נוה סרה וסובייה הרי ליהו\ נום־ הוגט
ה — הוהה הסיץ. ליהוה הרנוווה טהייה הו

 וו־ טהוכוה הירוה נווגה .•ההנוורה להוף •
נוגבויוה. וור!\

ה .•ולהיוה • ואי טלהנוהה וויל גלידה הו
ט. יאאו כותה ה הווי

- המינוי
ך סיבלה  הרנו וא ההרטה, לטוה הטבוו

 לא לנויהוץ, הביסוט נוסב בהסרה. אוהו
א הטלות כל לאהטר ווכל ל ה. ו ל ט ה ל

VHU₪B₪a₪₪B₪m הנידון
)3 נזענווד (המשך
 ששרדו חוקי־החירום, את יבטל לא הוא

 נגד תחילה בהם ישתמש הוא המנדט. מימי
 הגבלות־תנועה, מעצר־ללא־שופט, — הערבים

 יתפשטו אלה שיטות אולם הפקעת־רכוש.
ה הסקטור אל הערבי הסקטור מן בהכרח
 ללא משנה למעלה אדם הוחזק הנה עברי.
 מפני הדבר עצם העלמת תוך■ — משפט

 חדרי- על הידיעות מתרבות הנה משפחתו.
בתחנות־משטרה. עינויים
 מופעלים אינם חוקי־הדזירום רוב
 העברית. האוכלוסיה נגד ביום
 שואף חוק ובל - קיימים הם אכל

 ישלטו באשר להגשמתו. מטבעו
 יקום תוכנית-נהלל, יוזמי במדינה

 יווצר אמיתי. מצב־חירום בארץ
 - ואז זאת. שיחייב בטחוני מצב

דמוקראטיה. לך, שלום
★  •A ★

•  אחר. בשטח גם שימושית זו ובנית ך
4 I ההד הגיבוש את רק מצדיקה היא אין

 ממנגנון־ — רודניים מכשירים של רגתי
 כהן. חיים של לחוקי־העתונות ועד החושך

להמ נהדר אידיאולוגי כיסוי גם מהווה היא
הציונית. השנורוקראטיה שך

העצ באי־השגת הממשלה את יאשים מי
 הגדול הפער את יבקר מי הכלכלית? מאות

 הבל־הבלים אלה כל הן במאזן־התשלומים?
מצ וערים, קרקעות ומלואו, עולם כאשר —

לגבול. מעבר לנו פים
 היהדות חליבת על מבוססת תוכנית־נהלל

 מבחינה שלה והתי״ו האל״ף זהו העולמית.
 למען תמורה, ללא כסף לקחת כלכלית:
הנשק.* בכיח שיושג הסופי הפתרון

 של הישנות הסיסמות באשר
הש את מאבדות השנור מערבת
 החדשים השקרים כאשר פעתן,

במ מתגלים המגבית מודעות של
 הפתרון הרי - רבה בה הירות

אפ בעזרתו מאד. קוסם נהלל של
 ומה גבול. ללא כסף לגייס שר

 את לקחת אפשר יותר: שחשוב
לנו. מגיע שקט. במצפון הכסף

 לרעיונות הקרובים שאנשים מקרה זה אין
 של רמת־המחיה הורדת את גם תובעים אלה

המצבי ההיסטוריה: לקח זה גם ההמונים.
 תמיד בעתיד, שלל של שפע המבטיחים אים

ודמעות. זיעה של מפרעה בהווה דורשים
★ ★ ★

להוגי־תוכניות אחד סימן־היכר עוד ש ף
היום: ועד הימים שחר מאז זה, מסוג

 מלחמת־ של המיתוס למנהיג. זקוקים הם
 לפולחן־מנהיגים. תמיד זקוק מפוארת כיבוש

ה האבא הוא — הדוצ׳ה הפירר, המנהיג,
 הוא עצומות. בעיניים להאמין יש בו טוב•

ועלו קטנה מדינה של מעמק־הבכא יובילנו
 גדולה מלכות של מרחבי־העושר אל בה׳

להאמין. רק צריכים ובת־אלמוות.
 אך — יציב דבר הוא פולחן־מנהיגים

 פולחן־האישיות להשתנות. יכולים המנהיגים
 מסטא־ לסטאלין, מלנין רבה בקלות התגלגל

 מי לכרושצ׳וב. ממאלנקוב למאלנקוב, לין
 השלופה, החרב בעל הלבן, הסוס על האיש

המז האופק אל שלו מבט־הנשר את הנושא
רחי?

 פילוסוף להיות יבול זה היום
 מי - מחר אפלטון. את הקורא

? מנהלל צעיר גיבור - יודע
במפ כולם ולא — מועמדים כמה ישנם

 או זה בנוסח תוכנית־נהלל, כי אחת. לגה
 במפלגה מסויים, חוג של המצאה אינה אחר,

 ראשים, בכמה מרחף הוא אחרת. או זו
 בימין הן מפלגות, וכמה לכמה השייכים

 בו שיש אחד מוצר ישנו אם בשמאל. והן
 בעל הצעיר, המנהיג זה הרי בארץ, עודף
 האוכף על לעלות המוכן המלחמתי, העבר

הלבן. הסוס של
★ ★ ★

 האנשים כל כי להאשים, רוצה יני
 בבירור רואים אלה לרעיונות הקרובים <£
בעק מהם הנובעת ההגיונית המסקנה את

הנ הפראזות השטחי, המחשב מחלת ביות•
 נפוצה כה המצלצלות והסיסמות בובות
 והפוטג־ הנוכחיים המנהיגים בין גם אצלנו,

תוכ לחלל לזרוק מאד שקל עד ציאליים,
 היא לאן לחשוב מבלי — מקסימה נית

מובילה.
 הם באשר אלה, רעיונות אולם

 תמיד מובילים להתגלגל, מתחילים
 במדרון, אבנים במו הנתון. בכיוון

 העומד בל את עמם גורפים הם
 את לעצור כדאי בן על בדרכם.

 שתספיק לפני - בתחילתה האבן
למפולת. לגרום

החי
פנה!לאחור

 ח־ ל! על ליצן פקיד תלה ••ירושלים,
המו חוזר ממשלתי, משרד של מודדות—!

 לגמול־מכנסיים זכאים מדינה, עובדי כי דיע
ה בזמן העובד של הלבוש השתחקות על

 בקשה מכתבי של למבול הביא ישיבה,
לגזברות.

1 לפירסום לא★ ★ ★
 להיכנס בנסיון צעיר נתפס תל-אכיג, ף■

 כי טען תחביב, לתערוכת כרטיס ״ללא2
 שלו. תחביב היא כרטיס, בלי כניסה

המלך ביד★ ★ ★
 בני ילדים שלושה ערכו עיךשריד, ף•

 ובית־ מתבן לשריפת גרמו קומזיץ, שש—1
 אפרוחיו. אלפי שלושת על אימון

האהבה להט★ ★ ★
iiriimniBiami■

ף, ך■ ר דו ל ז  אגנם הציתה גרמניה, איי
 בחוות הגורן את 17ה־ בת שוזימבראס _1

 טענה בית־המגורים, לשריפת גרמה אביה,
 תשומת־ליבו את לעורר ניסתה כי אחר־כך

התאהבה. בו הכפר, מכבאי אחד של
לדוגמה שיעור★ ★ ★

בית הנהלת הביאה בריטניה, פברוב, ף•
״  בפני שהציגה מקומית, להקה הסוהר !

 אגתה של מלכודת המחזה את האסירים
 ארבעה כי המסך רדת לאחר נוכחה כריסטי,
 ברחו. ההזדמנות, את ניצלו אסירים

★ ★ ★
הבקבוק צוואר

300 בן א,רתים קהל ציפה !מכמורת,
המקומי, לרב שעות שלוש במשך איש־_

 מסיבת־הנישואין את לפתוח היה שצריך
 המאכלים על פשט התאפק, לא הדתי, בטקס

 הכריח כולם, את כילה למסיבה, שהוכנו
 לנתניה, מיוחדת נסיעה לערוך המארחים את
 כשהגיע הטקס, לצורך בקבוק־יין לקנות כדי

הרב.
★ ★ ★

גזים התקפת
 890 שהבריח ישראלי נתפס ••חיפה,
ם רי ל דו  בין שטמן מלוכלכים בגרביים ל

 את יניא שהריח קיווה כי הסביר חפציו,
חיפוש. מעריכת פקידי־המכם

גן-עדן תפוח★ ★ ★
 מב־ מחלוף יעקוב קיבל בית-יצחק, ף•
J שבישר בבאר־יעקוב, מבית־החולים רק 

 לבית־החולים, מיהר נפטרה, אשתו כי לו
 גילה תפוחי־עץ, אוכלת אשתו את מצא

מה ליעקוב נועד המברק כי יותר מאוחר
בבית־ליד. לוף

דת מרחמת★ ★ ★
 הרב נתפס ארצות־הברית, •■»ניו*ג'רםי,

J הפנאי בשעות שעבד ,49 בן ארנס, נתן 
 של סכום להעלים בנסיון דואר, כפקיד שלו
נוצרי. למסיון מיועדים שהיו דולר, 400

מחייבת האצילות★ ★ ★
 משרד שליח ירש בריטניה, ••לונדון,
 בראדבליין, לורד התואר את ממשלתי

 א־תו מחייב הוא כי כשנוכח עליו וויתר
שטרלינג. לירות כאלף של חודשית בהוצאה

מזעזע סיפורףל־ ףל
•  לש־ גאון סעדיה סירב פתה״תקווה, ף

ע מו קי מחבריו, אחד מפי סיפור־מתח ^״
בבק בו חבט שהחבר לאחר זעזוע־מוח בל

בראשו. בירה בוק
גוספת עבודה★ ★ ★

 כי 40 בת אשה התלוננה תל*אכיב, ך»
 התנפל לרמת־גן, שהסיעה טכסי, נהג ״4

 עם נמלט מגונה, מעשה בה עשה עליה,
 כי שטען הנהג של למעצרו הביאה כספה,
 שירות. על כתשלום הכסף את קיבל

מונעת רפואה★ ★ ★
 ליליי ג׳אן זכתה בריטניה, ••לונדון,

ט4 לג  בית־ בפני שטענה אחרי מבעלה ״
 בת־ בתה לדת לאחר מיד כי לערעורים, דין

בחי חשה לגברים, באלרגיה נתקפה החמש
בקרבתם. נמצאת כשהיא וסחרחורת לה

1132• חזה העולם14


