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 ששני ,הזר״ הערבי את נמצא אם תיירת.

 לא הוא בגללה יושבים שלנו החברים
חתיכות. ממנו נעשה חי. ייצא

ל תיתן לא שהמשטרה רוצים אנחנו
 ,8.00 השעה אחרי לרחוב לצאת ערבים

 נעשה אנחנו לציבור. מסוכנים שהם מפני
ש עד העיר, כל את ונהרום הפגנות, פד.

 נסבול לא אנחנו בקולנו. תשמע המשטרה
רוצים. שהם מה פה יעשו שהערבים

הפגנות. פה נעשה אנחנו שבוע כל
 ערבי איזה שפתאום ישמעו שבוע כל

 ניגמור אנחנו נעלם. או מת מלוכלך
 אף פה ישאר שלא עד אחד, אחד איתם
מערבים. נקיה תהיה שרמלה עד אחד, ערבי

בחידות
ויציב אמת

השבוע: נאמר זה

 אדון, עזריה המעיד, תועמלן •
 צ׳ר־ הוא אחד כל ״לא בן*גוריון: על

צ׳יל!״
על סנה, משזה מק״י ח״כ •

לדמוקראטיה!״ אמיתית ״סכנה כן־גוריון:
 ישן ״מוצר גח״ל: על המעיד •

נושן.״
 מפגרים ״הם המערך: על גח״ל •
שלם!״ בדור
 על ספיר, פנחס האוצר, שר •

פרצופים!״ שני .יש ״למפ״ם מפ״ם:
 על ״אמת״, מפ״ם עלון •

גח״ל.״ ושמה ״תרמית גח״ל:
 ישעיהו, ישראל מפא״י, ח״כ •
 אחרי הולכים ״הדתיים הדתיים: על

במחיר.״ המרבה
 על ״אמת״, מפ״ם, עלון •

ה בזמן שמענו בדיחות ״הרבה רפ״י:
מכולן.״ הטובה היא רפ״י אבל אחרון,
על ״איכפת״, המערך, עלון •

: ל ״ ח האישיות ״פיצול ג
המערך: מצע על נח״ל ,•

״קיפאון.״
על ״איכפת״, המערך, עלון •

 קאפרי־ בעיקבות נבוכה ״מקהלה רפ״י:
הראשי.״ הסולן של צורמים ותווים זות

 ״חוסר רפ״י: מצע על מפ״ם •
מדהימה.״ רצינות

״איש רפ״י: מצע על המערך •
רוצים!״ מה מבין לא

 סמילנסקי, יזהר רפ״י, עסקן •
 מידבר כיום היא ״מפא״י מפא״י: על

אינטלקטואלית.״ ושממה רוחני
 ״פירסומיו רפ״י: על המערך •

 הציבור את להוליך כדי נועדו רפ״י של
שולל
המערך: פירסומי על רפ״י •

וחצאי־אמיתות.״ כזבים ״סילופים,
 ״מילים, רפ״י: מצע על המערך •

מילים.״ מילים,
עקר ״זוג גח״ל: על המערך •
רפ״י: על ראש־הממשלה •

עלילות.״ מעליל ״רפ״י
 שדמי, יששכר המערך, עסקן •
״שטויות!״ רפ״י: מצע על

מפלגות
בורטדים עבבד־ם

 כזה מחזה המדינה עוד ראתה לא מעולם
ב בממשלה, — מפלגתית התרוצצות של

 השבוע שנערכה זו כמו — וברחוב כנסת
הרע. לשון חוק סביב

מור עכברים כמו מתרוצצות ״המפלגות
ב אך דתי. עסקן בזילזול אמר עלים,״

 על־ הנזרה רעל האוכלים לעכברים, ניגוד
 את ישראל מפלגות בלעו אויביהם, ידי

 כדי — בעצמן זרעו הן אשר מנת־הרעל
אויביהן. את בו להרעיל

ב זאת אמר זו? להתרוצצות גרם מה
 בישיבת ורהפטיג, זרח שר־הדתות גלוי

״הממש א׳: ביום השבוע שנערכה הממשלה
 האיומים בגלל רק אם יותר תתבזה לה
 מיוחדת ברשימה לצאת הזה העולם של

 עוד החוק לשינוי ותסכים תיכנע לבחירות
הזאת.״ בכנסת

 מוכנים היו לא המפלגות ראשי אולם
 כי ידעו הם ורהפטיג. מפי עצות לשמוע

 מנדא־ של גורלם את יקבע הרע לשון חוק
)23 בעמוד (המשך

המכביה
וחתיכות ברנשים

האולימפ את היפאנים אירגנו איך ״איך,
 המארגנת הוועדה חבר ייבב בטוקיו?״ יאדה

לחינם. ולא השביעית. המכביד, של
 לפני שנערכה האחרונה, האולימפיאדה כי
 התפעלות עוררה טוקיו, יפאן, בבירת שנה

 ורבבות הספורטאים אלפי בקרב עצומה
 רחבי־העולם. מכל בה לחזות שבאו התיירים
 גם הספורט, אירועי שאר נראו לעומתה,
 חיוז־ ,ביותר וד,מאורגנות העשירות במדינות

מאד. רים
ה היפאנים השקיעו רב כסף רק לא

 השקיעו, הם שלהם. באולימפיאדה חרוצים
 ובעיקר מרץ מאד הרבה וראשונה, בראש

למופת. ורצון מישמעת —
 שיד מי כל כי הדבר טבעי אך היה לכן

 מיד יעשה השביעית, המכביד, באירגון לו
אלה. אירועים שני בין הקבלה

 האולימפיאדה פתיחת ביום כי הכאלאגן.
 קשר, המיבצע כי היה נראה היהודים של
 וארבע־מאות אלף המארגנים. עבור מדי

המכ בכפר ברובם שהתרכזו הספורטאים,
 באו בקושי, שם התמקמו רמת־גן, ליד ביד,

למארגנים. וטרוניות בטענות
 בשלושה לישראל שהגיעו האמריקאים,

 שהוצעו בחדרים התאהבו לא בואינג, מטוסי
 כלעומת המקום את לעזוב איימו להם,

 שנשכרו הישראליות, הסטודנטיות שבאו.
הת הזרים, הספורט אלופי את לשרת כדי

 אבל רצפות. לשוטפות אותן שהפכו על רגזו
 הגדולה, בקייטנה שמח היה מזה חוץ

מושלם. היה הבאלאגן
יהודי נוער למשוך כדי נערכת ״המכביד,

הפרסי נושא־הדגר
ברווז

מארצות־הברית סאפרן אתלט
תייר

 אחד הסביר לישראל,״ העולם קצוי מכל
 כדי המכביה את עורכים ״אנו המארגנים.

 שווים היהודים בספורט שגם לעולם להוכיח
אחר. טען משהו,״

 נשכח הפתיחה בטכס המשלחות כשצעדו
הגיע,׳ שז״ר זלמן המדינה נשיא הכל.
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