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ם חייו סיפור ש יוחנן של העגו המרט
 ועובדה גרזן, במזל נולד המרטש יוחנן

 חייו קורות כל על רבות השפיעה זו
הפרועים.
 שראשה לראשונה גילה שש, בן בהיותו

 להפליא, נתיק הוא ציפקה הגננת של
 כל לעיני המרעישה התגלית את והפגין

חוקרת. המשטרה בגן. התלמידים
 על עברו הסוערות ההתבגרות שנות

 למצוא עקשניים בנסיונות המרטש יוחנן
 הראש־ שתכונת לכך אמפירית הוכחה
 אלא ציפקה, לגננת בלעדית אינה הנתיק
 הוא. באשר ראש כל על ליישום ניתנת

 כהתה ולא האיש, הקהה גרזנים ארבעה
עינו.

 המרטש יוחנן התחתן 17 בן בהיותו
 בעלת חיננית נערה אשתו, לראשונה.

איבדה כאשר מאום חשה לא ענוג, צוואר

עליזים. ימים 28 לאחר ראשה, את לפתע
 חמישה מעמד החזיקה השנייה אשתו
 מתיסרוק־ נפרדה בטרם תמימים, חודשים

 ויוחנן האבל, ימי במלאות בכלל. ועד תה
 לעצמו למצוא האיש יצא ,24 בן גבר כבר
יותר. עמידה אשד,

 השלישית רעייתו נמצאה. היא ואכן,
 כאשד, עצמה הוכיחה המרטש יוחנן של

 קשות לעמול נאלץ ויוחנן קשת־עורף,
 להפרידה הצליח בטרם דקות, 47 במשך

מקדקדה.
 42 ובגיל המר, לגורלו נכנע לא יוחנן

 צמד לה הקים ואף רביעית, אשה נשא
 לצאצאיו במלאות אויה! — אך ולדות.

 מושלכים ואמם הם נמצאו שנים, שש
 נותר ויוחנן המטופח, ביתם בגן בתיפזורת

בדד.

שנ כעבור בחמישית. התחתן 53 בגיל
מר שיפור תוך בחמישית, התאלמן תיים
בסיגנונו. שים
 נישואין, שנות ארבע שישית. אשד, .60

 בטענה מאשתו גט תובע המרטש ויוחנן
בעננים. ראשה נמצא חודשים שמזה

שבע הגבר שנה. 73 מלאו ליוחנן
 היה ועז למות, ימיו שקרבו חש ד,ימים
 זיקנה. לעת חמימות במעט לזכות רצונו

 חביבה ישישה לאשר, איפוא, נשא, הוא
 מבעלה התאלמנה אך שזה ומאסיבית,

 אל המרטש יוחנן נאסף 82 בן השני.
הוורד פניו על שפוך ענוג כשחיוך עמיו,
רדות.

קטלנית. כאשד, הוכרזה אשתו

המערכת דבר
 תעמולת להשתוללות עדים אנו שוב
 ה־ פיטוריו סביב והפעם האדומה, הארס

פעיל. מאיר׳קה מ(ז) אל״ של מוצדקים
 עשר שלפחות האומה ותדע העם יידע
 מפטריו עיני לנגד היו מאד טובות סיבות
הקורא: וישפוט הנער, אל ידם שלחו בטרם

 בגלל לא הפוליטיות, דיעותיו בגלל ״לא
 השקפותיו בגלל לא שמאלנים, עם קשריו

לש בתנועה חברותו בגלל לא המוזרות,
 התבוסה־ מאמריו בגלל לא וביטחון, לום
 להחזיר נכונותו בגלל לא בעיתונות, ניים
 בגלל לא המשוחררים, מהשטחים חלק

בג לא שר־הביטחון, למדיניות התנגדותו
 בגלל לא ובכלל בבן־אהרון תמיכתו לל

 בזכות הכרה -על הזמן כל מקשקש שהוא
עצמית״. להגדרה הפלסטיניים הרוצחים

!יידומו ההיא בעת ו״האדיבים״
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ג׳: כיתות תלמידי בין שנערכה הארצית החיבורים בתחרות מצטיין חיבור להלן
המדינה! שנות בב״ה הישגינו אלה

 ורואה עייניי את פוקאח המיטה מין קם אני השעון צילצול עים בוקר מדי
 אני (כאילו). השולחן על מונחים שנותיה היי בכף המדינה השגי את לפניי
 כבר סבה סבה. של בתמונה ומסתכל וחולצה מיכנסאים לובש הפיזמה את מוריד

 הרחוקה מימולדתו ישראל לארץ היגיע קיצד אשכח לא לנצח אח מיזמן מת
 הביצות את ייבש התנים את גירש סבה ותנים. שממה פו היה והכול בגולה׳

 הקדחת במחלת וחלה מאוד קשה עבד הוא הי. באשר השממה את ואיפריאח
 אימשיך ואבא אבא את איליד סבה כך אחר כימעט. עוד קם לא ממנה הקשה

 ליהודים אותם מחר ואחרכח מיהארבים מיגרשים קנה אבא הארץ. באפרחת
 מיגרשים לקנות אימשיך אבא הארבים שניגמרו מתי רב. כסף הרבה ואירויאח
 לנו יש היום גם. הארץ את איפריח הוא וככה ליהודים. ולמחור מהיהודים

 זה כל ואת עחמד. ששמו אחד וארבי שברולת מכוניות שתי בתים, שלוש
 לישון והלכתי שינאים ציחצחתי בגדי את פשתתי שנים. היי בכף איספקנו

למדינתנו. ואעזור אבא כמו אהיה כשאגדל תיקבה: ובליבי
.1ג׳/ כיתה וייסקופף, לי־צח

 )1 טור ,2 מעם׳ (המעך
 ומעט ואלדחיים שום, סרדינוז, והוסיפי

 העיסה את הכניסי הטעם). (לפי ירקות
מוכן. והשער דקות, לתשעים לתנור

 ברוטב, קצוץ שופט עם להגיש רצוי
 בעלי״דשא מעוטרת קרושה, רגל בתוספת

ירוק.
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לעכו גימטריא
 את שבוע, מדי כמעט שקראתם, אחרי

משוכ בוודאי אתם שלנו, הגימטריות
 גדולים הכי המטומטמים שאנחנו נעים

 ב* שמצאנו קטע לכם הנה אז בעולם.
:18.3.73 מיום אחרונות״, ״ידיעות

 משה מצא לפורים אקטואלית גימטריא
 סאדאת של ״סופו :מתל־אביב שוורץ

 וכל המן את ״ותלו = )1062( כהמן״
).1062( בניו״

הקטנה המודעה פינת
 עמישב בבית״הספר ג׳ כיתה ועד •

 — דרישתנו לימודים. השבתת על מודיע
!משוא״פנים ללא מורה, ללא
 בשבת שני ביום — הלוויים לכל •

 בבית־המיק־ בבוקר שירה אומרים לא
!בחמש שקם מי משוגע דש.

 הגנה חוברת — קום למשכימי •
 להורגו.״ השכם, להורגך ״הבא עצמית
העיתונים. בדוכני פרטים

 קיבוץ עבור מרטיבי״לילה דרושים י•
במקום. פרטים מבצורת. הסובל בנגב,

מיספר על עולה הנשים מיספר
שבתי רוצה אינני .....הגברים
מחסור קיים .....רווקה תישאר

במרו ויגבר שיילך בגברים, חמור
העיתונות) (מן .....השנים צת

גבירתי! גבירתי! גבירתי!
 תוכנית על מכריזים אנו

לבעל מהפכנית חיסכון

ברירה איו

 מידותיך לפי — גבר
יכולתך. ולפי

 חודשיים תשלומים 30 תמורת
 !! זוכה את אחד, כל ל״י 100 של יי
:! !בלבד 6* של בריבית לגבר !;

 ;; לך הצומחים היתרונות
שלנו: מהגבר

;! קבועה הכנסה .2 ;מלאה הצמדה .1 ;!
 בקרן משיכה זכות .3 ושוטפת;

 1; להו־ אפשרות .4 שתרצי; עת בכל !!
 ;; של מוקדמת הודעה מתן (תוך ציא ;;
;; יום). 30 ;;
 :׳ — עניין מבין שלנו הבנק י

בנק, רק לא הוא
חתן גם הוא

 !׳ מומחי מסניפינו, לאחד סורי אנא, !!
 !' את במקום להדגים ישמחו הבנק ;!
: התוכנית. יתרונות 1;
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