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ת ח״כ נכ כנסת היו״ר, אדוני (גח״ל): מ
 שערורייה לרגל הכנסת את להזעיק עלי בדה.

 מיש־ מטעם שהוצא ספר לידי נפל חסרת־תקדים.
 ונת־ שפלות עלילות ובו והתרבות, החינוך רד

 רבנו, מ. אחד מאת בראשית, זה, בספר עבות.
 דיון תובע אני הבל. את קין הרג כאילו נאמר

דחוף!
 נפש את מרעילים אתם (גח״ל): בגלל 5"ח
!וחרפה בושה !הנוער

שר  הראוי במועד מוכן מישרדי :באלון ה
 את הבל הורג שבה אחרת, גירסה לאור להוציא

 . המתאימה בגירסה לבחור יוכל אחד כל קין.
 אבל פלורליסטית. בחברה חיים אנחנו להשקפתו.

 להביע רבנו, מ. מר ידידי, של זכותו על עומד אני
תו... את דע

ב ל: ח׳׳ ל הבל! דברי דבריך בג
שר !קין אות עליך רואה אני :באלון ה
ב ר ח״ מי  אתם !בוגדים :הקיצוני) (המרכז ש
!הנחש עם פעולה שיתפתם
ב ר ח״ בו ל הלשנתם אתם (המערך): ת

! אדוני
צעקות.) כללית. (המולה

ת ״כ ח !הספר את לגנוז דורש אני :מ
שר  ש־ לבית להזכיר רוצה אני :כאלון ה

 הכנסנו אמנם לארץ. קין עצמות בהעלאת תמכתי
מע אנו אבל הבל, של רבים דברים לבתי־הספר

הקי כאיש קין. של המעשים את גם נם על לים
 עובד־אד־ כאל קין אל מתייחס אני המאוחד, בוץ
אמן... מה נ

כ ל: ח״ ל  !אחדות־העבודה של ספר זהו בג
רועי־הצאן! קולות את לרכוש רוצים אתם

ב ר ח״ מי דו אני ! התפוח את אכל מי :ש
חקירה! רש

כ ר: ח״ בו בגן־עדן! טירור עשיתם אתם ת
ת קו ע ל: מספסלי צ ״ ח בוג רוצחים! ג

נחשים! דים!
ת או רי רך מספסלי ק מע פורשים, :ה

 בפטיש. דופק ירמיהו היו״ר כללית. (המולה
נשבר.) הפטיש

הספרדי הצבא של מיסדר מקבל פראנקו הגנרל

 ה־ במדורי הקרובים בימים להופיע העלולה מודעה,
היומית: בעיתונות ״דרושים״

ש ו ר ד
 ובעל־ חשדן זהיר, רגיש, נמרץ, צעיר

 חושש שאינו אקדמאית, השכלה בעל יוזמה,
 נסיון דרוש לא גבוהה. משכורת אתגרים. מפני

מעטפות־דואר. פותח התפקיד: קודם.

בחי באסיפת השבוע נשמע
 המפד״ל מסיעות אחת של רות

 ה־ לוועידת הבחירות לקראת
:מפד״ל

המפד״ל ״נציגי :הנואם
 יראי־ אנשים להיות חייבים
 ושונאי רודפי־צדק שמיים,

"בצע . . .

ב ״זה ביניים: קריאת
 ורודפי- יראי־שמיים עם סדר
 שונ־ לוקחים איפה אבל צדק.

?״ אי־בצע

 טוב כסף ״בעד :הנואם
 גם השם, ירצה אם נמצא,

!״שונאי־בצע

הפריון מיפלגת
בירוש הדוברים״ ב״חוג פומבית בהזדמנות

 בן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל נשאל לים,
העבודה. מוסר להעלאת ההסתדרות עושה מה

 נעשה שבך־ופך בפרוטרוט, השיב בן״אהרון
 והדבקנו הפריון, את והצמדנו הפריון, להגדלת

וכו׳. הייעול להגברת נעשה ובך״וכך הפריון, את
הת לא היא כי הנכבדה, השואלת להערת

 לא ״אם :בן־אהרון שאל וייעול, לפריון כוונה
 ז״ עבודה׳ ,מוסר זה מה אז — וייעול פריון

 דבר. ״שום :אמרה לי, סיפרו כך השואלת, אז
אושר העבודה, אהבת :כמו קטנים, פרטים

וזהו.״ בעבודה,
 ואמר: גדול בצחוק בן-אהרון פרץ על״זה
 בקשר אהבת־אישה. רק מכיר אני !ז ״אהבה

 מודרניים, בערכים שנשתמש מציע אני ל,עבודה׳
וייעול". פריון כמו אותם, למדוד שאפשר

אותי. זעזע הזה הסיפור
ן קרה זה מתי :האידיאלים הלכו לאיפוה

 אבל יודע. לא באמת אני !איך איך, איך,
 השאירו הם הלכו. רק לא שהם זה, שברור מה
נורא. נורא. זה !אוף פס.

 הפריון, זה חשוב שהכי מה היום אם אז
 נעשה, אולי אז — עליון״ מוסרי ה״ערן שהוא

חיינו! של בקונסטלציה שינויים קצת בהתאם,
 ״מפלגת — המיושן בשם לה לקרוא למה

 ולמה הפריון". ״מפלגת טוב: יותר העבודה״!
 הקלח. עליו שעבד מושג העובדים״, ״הסתדרות

 ב־ העבריים הפוריים ״הסתדרות למשל, אולי,
 גם ואולי מודרני. יותר זה !לא למה א״י"•

 הפורה״ ו״האינטיליגנציה הפוריים״, ״חברת
הפו ״שיכון גם ואולי הפורה״, ו״ארץ־ישראל

 פורה״, ״עם — הספרים ולהוצאת רים״,
 ״פורה — נקרא מהממשלה רכב לו שמגיע ולזה

בן־עמי״. ״פורה — מנתניה ולהוא נדרש״,
 קצת נהיה בואו — ולגיוונם החיים לשיפור

!באמת מודרניים. יותר

ב השבוע נשמע
ההחלפות״ •,שוק

ב העיתונאים של
 :סוקולוב בית

מו אני ״תשמע,
 שתי לך לתת כן

 ה־ על חוברות
 משרד- של פלמ״ח
חוב בשביל החינוך

 ״לאן של אחת רת
״בן־אהרון מוליך ! 

או מצחיק ״אתה
 ן זה סחורה זה תי.

 אחת חוברת תביא
 של ימית העיר של

 שלוש ותקבל דיין
בן־אהרון.״ של




