
דע
ארצך את

 אלה. בימים מתלבטים רבים צעירים
צעי בוהים, צעירים מחפשים, צעירים

תוהים. רים

ז לאן — הנוקבת השאלה כולם ובפי

איפוא היא השבוע הצעת

ד ו ל י ז ־ ו י נ
 לא הבריטי, העמים בחבר (מדינה

מאוסטרליה). רחוק

מיליון. 10 :תושבים
קמ״ר. אלף 260 :שטח

פעיות. אין :ביטחון

ניו־זילנדי). (דולר טובה :מטבע

 לעברית מורים ♦ פרנסה מקורות
 אידיש־ למעט זועקים ׳ניז־ז״לנד יהודי 31(

קייט).

 וזריזים חומים ילידים. 'כבית עזרה
 מאור. בשם מבונה המקומי היליד להפליא.

מריו. — התינוק מארה. — הנקבה

 ל״י 10.000 :מהארץ נסיעה מחיר
בטלות). ■והנחות (הזמנות

הארץ ממראות

גייזר
במו האדמה מבטן הפורץ מים זרם

 להתאסף נוהגים הילידים קבועים. עדים
 זה מים מפל סביב בשנה פעמים ארבע

 שבתמונה הגייזר מרוסק. גייזר ולהכין
וייצמן״. ״גייזר ניקרא

)4 טור ,3 בעט׳ (המשך

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

ב י1א העם: ש ה... ש... חו א
ת א ו מ נ ב ת ה כ מ - ה ל ג י צ

 גד ד״ר (בהנהלת בור״י ממן ע״י הארץ״ 200״ ביוזמת שנערך במישאל־נמם
 המישאל לצרכי שר־הביטחון. של האחרונה להכרזתו העם של תגובתו נבדקה רעוע)
 בריכוזי הבוגרת האוכלוסיה ־מבין ׳שנבחר המייצג המידגם את בוחנים אלפי ■פקדו

■כדלקמן: היו התוצאות ובאזזו. אוכלוסין

 עם חיי
רובינזון

זלדה ע.
 )32 (נגמ״ש,

 למה ? יש מה .
להתפ צריך הוא

המלח בגלל טר?
בכ הוא סד, מה?

 במלחמה? עשה לל
 עשה לא הוא הרי

 אז במלחמה, כלום
 דוד ■שיתפטר למה

שפיץ ע.הוא? קא
):27 (אנס,
 חשבתי הזמן כל

להת צריך שדיין
 היה זה אבל פטר,
 התפטר. שהוא לפני

הת כשהוא עכשיו
ש חושב אני פטר,
להת צריך לא הוא

פתאום? מה פטר.

מחמוד ע.
 )84 (שולי׳ה,

ש יום יהיה זה
 אם לערבים חור
 הוא הלא יילך. דיין

 לנו שהחזיר האיש
הלאו הכבוד את
שלנו. מי

צאננברג ע.
 )51 (רועה,
 רעיתי תמיד אני
 בסדר. לא שהוא
 שיהיה טוב יותר

החקלעות. שר

קרוזו
ת א ן מ ו ע מ ת ש ש ש

תמיד הלכו ורובינזון־קרוזו ששת
ביחד.

 צעד, בראש ״דוכי״
מאחור. ושיטת
 בנחת. תמיד חיו ורובינזון־קרוזו ששת
 — נחמד היה ששת

הניכור. ו״רובי״

נירנ-בורג חוקי
ת ו נ ש ר פ

לאם שנולד הנבחר לגזע בן משמעו ״יהודי״ — זה בחוק
ביותר. האורתודוכסית כהלכה שגוייר או יהודייה,

היתר. כל משמעו ״גוי״ — זה בחוק
 אם־אם־אי- או יהודיה, שאם־אימו מי גם כ-״יהודי״ ייחשב .1

עולם. עד אם־אם־אם־אימו, או מו,
הפ — (להלן פקיד-הרישום אותו ירשום ״יהודי״, שהוא מי .2

כיהודי. בתעודת-הזהוי קיד)
 בתעודה- בולט במקום הפקיד אותו ירשום ״גוי״, שהוא מי ב.

כגוי. הזהוי
היהודי. ללאום כבן ייחשב כיהודי, ונרשם שהוכר מי כל .4
 נרשם אך אחר, ללאום בן שהוא עצמו על שמעיד מי גם .5

 לצרכי היהודי ללאום כבן ייחשב הפקיד, ע״י כ־״יהודי״
וקבורה. גירושין נישואין, מירשם, גיוס,

 למי רק תינתנה עולה-חדש וזכויות אוטומטיות אזרח זכויות .6
 או מ-״גוי״ ותישללנה זה, בחוק כמשמעו ״יהודי״ שהוא

זה. חוק פי על שלא כיהודי עצמו שרואה ממי
 וגרושין, נישואיו בחוק כמשמעותם בני-זוג, בין נישואין ד.

זה. בחוק כמשמעו ״יהודי״ שהוא למי רק יותרו
 ״גוי״, עם בקשרי-נישואין מחדל או מעשה ע״י שיבוא מי .8

 2500.— של לקנס צפוי ויהיה נישואי-תערובת בקיום יואשם
שחורים. ודולארים מס-גסיעות למעט ל״י,

זה. חוק של ביצועו על מופקד המפד״ל שר .9

ה ל ו ח ת

המפר״ל. עם הקואליציה פרוץ מיום

ם י ל ט ב

שבע״פ. ובתורה בתורה המתאימים הפרקים
תקבל ט נ  הדמוקרטי הישראלי בפרלמנ

ולמדינה. לדת שחור ביום

 המצב, מן נהנה ׳בששת לא
 ל״רובי״ חייב פשוט הוא אף

חייו. את
 כחיים, זה ככה
 להגיד. יש מה

 — אדון ״דוכי״
יליד. וששת

תמיד חשכו ורוכינזון־קרוזו ששת
כיחד.

 — חושב היה ״דוכי״ כלומר,
מרוצה. רכשת
דכרים עשו ורדבינזון־קרוזו שיטת

כנחת.
 — עושה היה דוכי

מרוצה. וששת

 מרות נלחם חייו כל כי אם
 בכותרות. הוא 0ג שיזכה כדי
 סיירת, יש אז

 שבתון. ויש
 קטע עוד והופ,

כעתון.

שניהם עזבו ורוכיכזון־קרוזו ששת
כיחד.

 — נפגע נורא ״דוכי״
הסיק. ומסקנות

 כתחת. להם לנשק שיבואו עכשיו
 ינשכו ל״רובי״

מספיק. זה לששת

 נשיקות רוצה לא שששת לא
 אומר: הוא אד

 מבסוט, דוכיכזון ״אם
גומר.״ אני גם




