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ידיך במו זאת עשה

 לחוג יכול אתה בבית גם ז לירושלים לנסוע לד למה
 מעוצמתו להגות תוכל בבית גם לעצמאותה 25ד.־ השנה יום את

 הנצחי. השלום בבירת הגאה היהודי הצבא מיצעד של המהממת
שה  והישגיה מאווייה את כזית, ולו המסמל, מיצעד ידיך במו לך ע

יובלה. במחצית המדינה של
 החיילים צילומי את בצה״ל) לפגוע לא (כדי בזהירות גזור
 ממונע טור בשורות, אותם סדר ונשקם. רכבם על שבתמונה,

מיצעד. לך והרי — לחוד רגלי וטור לחוד
פטישי ח״י גרעינים, קילוגרם כ״ה מועד מבעוד לך הכן

 עם כובע־נייר האחד, ל״י בשבע חם מיץ בקבוקי פלסטיק,
צה״ל. אלופי של צבעוניות ותמונות החילות, סמל?

 תקליט שים ההסקה, את הדלק העצמאות יום בבוקר
 חבריך כל את הכנס לחג), (כיאה מקוריים יהודיים מארשים של

 המיצעד את הסע ידיך, במו ושם, קטן הכי החדר אל וידידיך
תשואותיהם. לקול

 הככוד כד למדינה! הככוד כל — תשכח אל
לך! הככוד כל !לצה״ל

1דבךחמ האגדה
 הערב אפילו קנו האורות, דולקים בן־חמו מישפחת בבית

!; ששלח המשאית על חפצים להעמיס עוזרים השכנים * בשר.
 ;; # להתייאש, אסור אבל שתגידו, מה תגידו # השר. כבוד ::

• • יש• חביבי, אלוהים יש — להגיע סופו הצדק
:[ י• פשוטה, אנושית טעות קטנה, אי-הבנה איזו בשל

 — בודד מיקרה הם אבל שחיה, כפי בן־-חמו משפחת חיה :[
 מישפחה שכל אומרת הכלכלית המדיניות שהרי # שיטה. ולא ׳;

 :> למה אז להצליח. הסיכוי כל לה יש * ותשתדל, שתרצה
;; הפייס מיפעל את הקימה הממשלה !>•ו וליילל פער על לבכות

(ואל לירות. אלף 150ב- • מנסים, אם לזכות, אפשר ובו ;;
 :! (ו״טוטו״ ״לוטו״ גם ויש • בפרסים) גם אפלייה שיש תגידו ::
 ;; הממשלה * בישראל החייל למען הוועד והגרלת ן) כלב זה ;1

 :> • • לקבל. לדעת רק צריך אך השאנסים, כל את נותנת מצידה
!; כל את הסיקה הממשלה בטלוויזיה, השידור אחרי אבל

 !: המצב אף על העוני, ביטול על תעמוד הממשלה # המסקנות ;;
 הסוציאלי. בתחום שיפורים — מעתה • והסכנות. הביטחוני ::

 :: בטל־ שיופיע ונדכא עני כל • — לאמור לנושא, חדשנית גישה
:: אם לכן, # לפתור. בעייתו את מתחייבת הממשלה וויזיה,

 • וכולי)׳ פער שיכון, (עוני, הסוציאלי בתחום בעיות קיימות ::
לסי תיפתר, והבעיה — טלוויזיה תוכניות מיליון חצי עוד — ;
• • המלא. פוקכם ::

 הצבועים, מיללת הישוב נחרד שוב
 כנגד שיניהם, את אלה חשפו והפעם
קר רכישת בדבר דיין מ. של הצעתו
לכם? הזאת היללה כה בשטחים. קעות

בתחי מרה הצועקים כל היו היכן
נמ עת הנוכחית, השמיטה שנת לת

, א״י כרה לה ו  וכפריה עריה על כ
 מדוע ? לערבים הראשית) הרבנות (ע״י

 שעה בפסחו, פסח מדי פיהם פצו לא
 של חמצו כולל ארצנו, של שהחמץ

ו נ א ב תש תמורת נמסר המפואר, צ
 מדוע מאבו־גושי לעכו״ם סמלי לום
החרישו? מדוע קולם? נשמע לא אז

כ מצב איפוא, לפנינו, ו ד א ר א פ
 לרכוש הערבים רשאים בו י, ל סא
 17( הריאלי במחירה כולה א״י את

 לרכוש נאסר יהודי על בעוד ל״י),
ספקולציות. מחשש בשטחים קרקעות

 מצב לתקן באה דיין מ. של הצעתו
 ששכל ומי יהודים אפליית של מעוות

יזעק? למה — בקדקחי לו
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