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ם שלו הן ״ ע כ  פשע! איזה יה־בייה! שלו, תעודת־הזהות את קר
! מהכנסת אותו להעיף צריך  ! !! המדינה כבוד את ביזה הוא !!
״תעודת־זהות לקרוע אסור ! !  אסור סתומיקו? אומר, אתה מה !

נשמע. נו, למה? באמת למה? תעודת־זהות? לקרוע
 חשבתי תמיד — בשבילי חדש זה המדינה? את מייצג שזה ״למה

 מעשיה. זה רעיונותיה, זה ראשיה, זה המדינה את שמייצג שמה
 מיסמך זה פאנטומים? פחות לנו ישלחו זה שבשביל חושב אתה

 עומד לא אתה זאת ובכל רשמי, הוא ההימנון .גם — יפה רשמי?
 סמל את מבזה זה הרי — למה נכון? ההימנון׳ השמעת לשמע דום

 וכלימה! בושה פוי! המדינה! של להימנון בז אתה אם המדינה
מהכנסת! אותך להעיף צריך

 נראה בוא — בסדר אומר. אהה — בכלא׳ אותו להושיב ״,צריך
 כדי נוצר חוק — לך תדע אז סתומונוביץ. חוק, נוצר מה בשביל

 למי לחברה. להזיק כדי בו שיש מעשה לבצע מכדי אדם להרתיע
 ישנת עשה שהוא מה אחרי למי? נשמע, נו, כהן? שלום הזיק
 או העין את לך שפר הוא זה? בגלל שילשול קיבלת בלילה? פחות
 הפשע? מה הנזק, מה מה, אז — נכון שלך? בכבוד פגע הוא מה?

מדי! יותר זה קטנוני, וגם סתום גם — דחילק
 לא כהן שלום שעשה מה שאחרי איכפת לא הסתומים ״לכל
 לכל בטלוויזיה. ולא ברדיו לא — עמדתו את להביא לו איפשרו

נו שם למצרים, ״חזור כהן: לשלום שצעקו איכפת לא הסתומים
ש אחרי אבנרי אורי את לקלל נהנו פשוט האלה הסתומים לדת!"

 בסך שהוא לכם היה איכפת ולא — המליאה מאולם אותו הוציאו
 שאין טען ובסך־הכל פרלמנט בכל הנהוגות ביניים קריאות צעק הכל

 מוועדת אישור בלי כהן שלום את לקלל סמכות שום ליושב־ראש
״הכנסת . . .

מחחות בעיתון וינוח ¥
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ב בכנסת שאירעה הפרשה הדי אבל נכון. '1 מיושן קצת
רח חוגים בקרב גלים ולהכות להדהד מוסיפים עדיין השנה ראשית

 תלמידי של מחתרת עיתון בנעשוי׳ש, מצאנו הנ״ל הקטע את בים.
 החופשה את שניצלו גימנסיה,
 שביתת בגלל עליהם שנכפתה
 את וחידשו התיכוניים, המורים
 לבטא שבא עיתון, של הופעתו

 בנוער נונקונפורמיסטיות דיעות
 המצוטט הקטע את הישראלי.

 גימנסיה תלמיד כ״ץ, אלי כתב
תגו ללא נשאר לא הוא מחיפה.

 מתל־ תלמיד טייכר, מיכאל בה.
 גיליון באותו לו השיב אביב,

יי' - _ נעשו״ש: של
 שהורסים הם כמוך ״אנשים

ה של הבריאים יסודותיה את
לשי מביאים אינם הם מדינה.

ל מה שיש ברור המיוחל. נוי
 כמו מרד, בדרכי לא אך תקן.

 לעשות מנסים וחבריך שאתה
ב נמצאים איננו אנחנו זאת.
האמריקאי. הנוער של מצבו

 צעיר נער בי ותראה ״ייתכן
,הזק אחרי שהולך חסר־יומרות,

ושמא ימינה להסתכל בלי נים׳
 אני אך הוא!), כך לא (אגב, לה
 ושלום אבנרי אורי כמו ,חדשניים׳ באנשים שרואים ולחבריך לך בז

 כ־ בארץ מבני־הנוער רבים רואה אני אליליהם־מנהיגיהם. את כהן
 תמיכה י מכתב ששלחו מאות אותם כל לשלי, דומה דיעה בעלי

 הערבים, את שתכיר נעים. צבאי שרות לך מאחל אני מאיר. לגולדה
 הרי כי לצבא? בכללי- תלך לא שמא או דעתך, את ישנה ודאי זה

שלום. שונא כיבוש, צבא זהו
סתומים!״ כולם מיליטריסטית, מדינה ״בקיצור,
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 במאמרו מאשר יותר עניין יש טייכר מיכאל של בתגובתו
 לשכבות רק אופיינית שאינה תופעה על מצביע הוא כ״ץ. אלי של

 בכפייה הלוחמים ומחנה השלום מחנה זיהוי הישראלי: בנוער רבות
לשלילה. או לחיוב הזה, העולם עם הדתית

בישי מאיר, גולדה כלפי המפד״ל מנהיגי התריסו שבוע לפני רק
 נתונה העבודה ״מפלגת כי בכנסת, וסיעתה המפד״ל הנהלת בת

 והוא פניו על טופחת שהמציאות מי כל ׳הזה״. העולם של לסחף
 מושפע, שלום, לקראת פשרה של בכיוזן המדינית תפיסתו את משנה
הזה. מהעולם המפד״ל, מנהיגי לדעת

 להציגם. מנסים הזה העולם שאוייבי כפי הדברים אין במציאות
 נגרם שלא ודאי המדינה, על העובר ההתפכחות תהליך

 העולם וסיעת זה עיתון של ודיערהיו מלחמתו בשל רק
לתפ שיש החשיבות כל עם בכנסת, חדש כוח הזה
זה. בתהליך מילאו שהם קיד

 כל על לנו. חולקים שאוייבינו מהמחמאות קטונו
התודה. — להם פנים:


