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 שלנו האיש
בננסח

בכנסת. שלנו האיש את יקר, קורא בפניך, להציג גאים אנו
 הגדולות המיפלגות משתי לאיזו או שמו, את יודעים איננו עדייו

 מצויין. אותו מכירים אנחנו חשוב. לא בכלל זה אבל — משתייך הוא
 שלא הרשימות של קולותיהן על יושב הוא שלנו. הקולות על יושב הוא

החסימה. אחוז את עברו
ברשי 52ה־ הנציג הוא בכנסת שלנו האיש אם חשוב לא באמת זה

 זה הליכוד. ברשימת 40,־ד המקום את תופש הוא שמא או המערך, מת
 סניף מזכיר הוא אם בין אותו מכירים אותו. מכירים אנחנו כי חשוב לא

 תאי־ד,סטודנטים. מפלאנטת שזינק דינאמי כוכב־שביט או ותיק, אזורי
 שלנו שהנציג ובטוח סמוך ליבנו כי בדיוק, הוא מי לנו איכפת ולא

 במקום המצוקה נגד יילחם כולנו. את ובנאמנות באהבה ייצג בכנסת
 וישתטח אבנרי במקום השלום למען יפגין מלכה, ואדי מרציאנו סעדיה

כהנא. במקום נסיגה נגד הכביש על
 שמו את לך נגלה השלל, חלוקת תום עם יקר, קורא הבא, בשבוע

 נציגנו שיהיה האדם — בכנסת שלנו האיש של המיפלגתית זהותו ואת
מזה. למטה לא אם הבאות, השנים בארבע

המערכת דבר

דד ר! הי ח בו ל
 נוכח נפעמים עומדים אנו ושוב
ה הבוחר שלנו, הבוחר של בגרותו
 פת- לשלשל הפעם שהיטיב יהודי,

 עמדתו מייצגי בקפידה וברר קאותיו
עמדתנו. —

 מלמדתינו ההיסטוריה כבר שהרי
י קשה שכאשר ד ו ה י  לוטש והגוי ל
רבו וכי שבעם. הטוב יוצא צפורניו,

 של כוחה שעולה בכך יש רבה תא
ה מלחכי — רק״ח ב ק ס ו ב — מ
רחו כמה שהרי לא! הערבי? רחוב

 ? הללו לערביאים בכלל, להם יש בות
ללב. לקחת אין

 מגדולי הדגול, משוררנו בא וכבר
 לידיעות־אחרונות שקמו המשוררים

, החופרים חפרו מאז ב וכתב חפר
 הבוחר הוכיח ובינה שבגרות שירתו
 בזמן שבחר, במי שבחר, כפי שבחר
 תמה ואין בחר. באשר לבחור שבחר

 נקב לא הבוחר, חכמות שבמנותו בכך
 הגדולה בחכמה שורשי חרזן אותו

ל נזשיטש ש. של בחירתו — מכולן
ה מן שכן ־אביב, תל עיריית ראשות

מת תנ״ל שהפזמונאי הוא מפורסמות
 קם ועתה רבינוביטש, י. ברגלי אבק

ו י ל  אלו, רגליים הימנו ונטל הבוחר ע
בכך. שאין ודאי גדולה וחכמה

 פואטיקון, אותו על עליו, ושומה
, רגליים לזוג עצמו להתאים ת ו ש ד  ח

 איש לא והרי תחתיהן, מתאבק שיהא
הוא. צעיר

 ל־ משולה היהודי שחכמת ללמדנו
ם בולבוסין י ט ה ו  קלופה עתים — ל
ומכורה. צורבת עתים ומענגת,

־ למחדל ממחדל

 לעשות מה לעשות, מה
 כזאת יפה שאני

 להזדיין מובנה
!אין כמוני ושותף

 צד מכל צד, מכל
 יד לי דוחף אחד בל

 בציבור: ידוע בבר
זימבור. שווה המפד׳׳ל

 ניסוג אם ניסוג, אם
 לנהוג יותר תוכלו לא

 ובשבת ביום־טוב
הדת. תשלוט כולכם על

מפד״ל כוחנו
 — מיהודה ניסוג אם
 העבודה! שר לי תנו
 — מהשומרון ניסוג אם
!הביטחון לשר סגן

 ברכה תבוא הכל על
 כהלכה, גיור תמורת

 החינוך שר ותמורת
ך... תעשו יאללה, בלו לי

 לעשות מה לעשות, מה
כזאת מפד׳׳ל שאני

המשד - יקר קכ״ן
 ,31.12.73מ־ החל שנולדו אלה כל את תי

 לשניים נשואים ,89 פרופיל בעלי והם
חיו והם ל״ע שהצביעו לאחד, ואבות

 הטעות ולת״ם. הוראות עפ״י במשק ניים
 מחרידים למימדים גדלה הזאת הקטנה

הסי נציגי שערכו השערוריה בעיקבות
 ל״ע, עם הזה העניין על הקטנות עות
 התחלתי להיסטריה. ממש נכנסתי ואני

 שעבר ישיבה בחור לכל ל״י 500 לחלק
 2 + לאלמנה שנשוי החסימה׳ עכוז את

רשי לפי 164 פרופיל בעלת יתומה שהיא
 והוא 144 לחטיבה השייכת קיישל, מת

הבי ע״י המוכר צבאי מיקצוע חסר
 את עברה שאשתו בתנאי הלאומי, טוח

 שהוא 4:45:05 של בזמן באדר״עופר
כמובן). גב רוח (בלי עולמי שיא

שהגזמתי. חושב אני וכאן
 עוד אני מייד, אותי תשחרר לא אם
ולהע מט״קים של ממשלה להקים עלול
שער חברי־הכנסת לכל קיצבות־סעד ניק
 אוקטן. 94 על עולה אינו הנקוב כם
לקרות. הולך שזה מרגיש ממש אני

לי. לעזור יכול אתה רק
 מראש בתודה

אלקטרוני מ.
אי־שם

תמונות

ה כ רו ע ת ב
 1 זוארץ ברח׳ מתקיימת אלה בימים
 זוארץ מלכיאל ד״ר של השנייה תערוכתו

הבי מן חלק לפרסם גאים אנו ז״ל.
עדינו. שהגיעו הרבות קורות

ית השם שציווה ששעה ״דומה .1
 וכל פסל כל לך תעשה לא — ברך

תע את רוחו בעיני ראה — תמונה
זוארץ.״ מר של העתידה רוכתו

״המודיע״ פערפערלד, ז.
 אינו ז״ל זוארץ מלכיאל ״האמן .2

מו נוף תבנית פיסת־קרקע אלא
לדתו.״

ז״ל צ׳רניחובסקי ש.
נע נשמתך גופך... את אופף ״חום .3

 אלוהי... עונג התענוג... מעוצמת צרת
כלן י.מומלץ.״

המרחץ״) בבית ״ביקור (מתוך
 מר של הזמנתו את לקבל ״שמחתי .4

 זריזות אצבעות זוארץ למר זוארץ.
 עושה והוא אמונה ידו ומרחפות,

 אחרי לעקוב נהניתי נפלאות. בה
 לרגע אפילו הצטערתי לא תנועותיו.

 כולו היה הרווח פוקר, אותו על
שלי.״

 ארה״ב לנסקי, מ.
דורצליז!) תושב (לשעבר

ב מוצא אתה טובים צדדים ״שני .5
 שמאל צד זוארץ: מ. של תערוכתו

על־המשמרימין.״ וצד
ומשפחתו.״ הצעיר לאמן ״ברכותי .6

והילדים זוארץ ח.נ.
1̂. 200^-1־011... ̂\01...ץ־ 1... .7

טיימס נידיורק

ה ק טי ס צי לי ב פו
ם מי ד ק ת מ ל

התוקפנות עלילות
ברוור י. א. דאת

תוק בעלילות אנו מוכתמים ״כעת
שב ראשי ועד בפומפידו החל פנות.
 אף ואולי שסביהם, באפריקה, טים

 ועתה בשר-אדם, אכלו עוד אבותיהם
ודור או״ם בעצרת צאצאיהם יושבים

 בעלי המה מלאה. נסיגה מאיתנו שים
מקפחיו." ואנו יושר

 פובליציסטי מאמר מתוך (קטע
).26.12.73 בהארץ שפורסם




