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כפיים
י ר י ש ג מ ח ה

במאי) 1ה־ (בפרוס
ם בפני הופיע שרון אריק טי דנ ב סטו
א ירושלים ת פתק מתוך והקרי  ״האני א
מין״  ״חובה : כך בערך נשמע אשר שלו, מא

ם ערכינו אל מיד לחזור עלינו מיי  הלאו
ה ואל אולוגי ״שאבדה האידי מהי — !  ו

ה  ״עמל- — ו האבודה האידיאולוגי
כפיים״.
 של אידיאולוגיה זו עמל־כפיים נכון.

 עמל- אה״דה״גורדון. זה עמל־כפיים ממש.
 עמל־כפיים בשדה. שיבולת זאת כפיים

תח לכל הדמאגוגים של האספירין הוא
מה. לואי א ועמל־כפיים האו  תרופתו הי

ם למכאובינו הליכוד ממציא של מיי  הלאו
ת, אצלי, היוצר דבר — אטי מ טו  כמה או

ספקות.
ה למשל, עמ הוא עמל־כפיים סוג איז

מה של לם די־התוון כ  במפלגה מעמו
 עמל־כפיהן על בנויים אשר הליברלית

משל לפועלות (כי פועלות״הסרט״הנע של
ת מים מטה אף ולערביות פחו מזה.) ל

קח אולי או  עבודות- מקבלני דוגמה ני
קיון ם בארמונות, גרים אשר הנ קי  מעסי
ת סיון גובים עמלי־כפיים, מאו מי  שמן קו
 גח״ל ומצביעים עבודה שעת כל עבור
טט כדי ת למו ת. א ההסתדרו

ת כאידיאל נאמץ שמא  עמל־כפיהם א
 עם החקלאיים־לשעבר הספר יישובי של

 התנוונו אשר והקוצים, בתי־הקוביות
 הליכוד בעד והצביעו שנים כ״ה לפני
ת, בסוכנות למרוד כדי די הו  שנואת הי

נפשם.
ת שכדי ייתכן ם להיו  אידיאליסט־מגשי

ק כדאי חזי ה ה ל ת חוו אי ל ק  כמה של ח
 רוחמה, בסביבות אי־שם דונאם, אלפי

תה ולעבוד ת כפיים או קו  עצ־ שבין בהפס
למסיבת־עיתונאים. רת־עם

ם לכולכם, נעים עמל־כפיים  מאזיני
יקרים.

המערכת דבר

שיקסע!

ל ציונ רנ ט אינ ה
ם חלכה, עם התנחלה קו
נבחר, ועם לגויים אור
ם בכל רגלך, דרכה מקו
נשאר! אתה תוותר, אל

נקימה, מכונה על דוד מלכות
היאור, עד פרת מארץ

 קדימה רק ומצעדנו
!לאחור שעל על לא אף
*-------------קרב היה זה

השטחים לשיחרור
אגדה, זו אין שוב תרצו ואם

שיכים! אנחנו ממ
)1972 (לזר,

החסר את מלא *

ה) ברכת־עם קנ חז ת )
 ישראל פועלי ובמפעל בניר במלאכה לעושים

במאי 1ה- חגם ביום
 המחוננים דודינו בני ידי תחזקנה

שם, הם באשר ארצנו עפרות
 מתרוננים ערבים — רוחכם יפול אל

!העם לעזרת אחד שכם הטו
 וחובבים נודכם את אנחנו סופרים הן

האף, וזיעת הדמעות נטפי
 ומשובבים לישראל כטל היורדים

הרחב. וכיסו היפה נפשו
המולדת, הבונים ערבים אתם

ובטיח. בבטון במגל, בחרמש,
העובדת״, ״ישראל אנשי אתם

רפיח. שדמות ועד גולן מני
— הניגרת זיעתכם מפעלכם, ובראותנו

תודה. — בקול נקרא נירגש, הומה, בלב
 האומרת כצנלסון ברל של כסיסמתו

העבודה״. כיבוש בלי הארץ כיבוש ״אין
כבר, תזוזו אימשי, יאללה־יאללה, אז

הון. תעל — הנה בוא מוחמד
— מחר עולים לכאן מגיעים

ת׳שיכון. לגמור צריך

 של פעמיו משמוע אזנינו צללו שוב
 על המתדפק קיסמג׳ר, ה. משיח־השקר

. אבטחות ובפיו דלתותינו וא ו ש
 ־ ב ש ומשתוממים היינו נבוכים אך

ם י י ת  האמיצה הגב׳ כי להיווכח ע
 יהודי ׳בפני עיניה השפילה מאיר ג.

ר מ ו  ליום ברכתה לו נשאה ואף זה מ
 שאותו למרות וזאת — כלולותיו

 גויה עם הנישואין בברית בא ח ו ל ג
 הרי בכד די לא ואם ועכו״מית. גמורה

ה היא ר י ע  גבוהה ומהלכת ממנו, צ
. ה ה ו ב ג
ה הכרזתה את כולנו ־זוכרים נ ו ב נ ה  

ה יהודים כי קבעה בה מאיר, נ. של
ו בנישואי־תערוכת, באים ל י א הצ כ
 וה. ייתכן המיליונים! ששת אל טרפו

 יהודי שאינו כמי עצמו רואה קיסינג׳ר
 מתמלא ודאי היה כן לא שאם כלל,

 רה״כל. של הכרזתה קצף מחמת ה א יר י
ו ואם נ י ז יתווך כי לו מה — יהודי א

״אש :טשרנוביל חכמי אמרו וכבר
ה רינו פ י  זנבו, מכוח כלב של כוחו ש
בכלב״. מסשכש הזנב היה כן לא שאם

י ייאמר: ולננסי ס ו לך! נ

טי הספר ת ששיגע האירו העולם א

ה1ת 101! ב ה א - י כ ו
עין מרהיבי צילומים בלווי

;; עברית ומזמר מדבר !|

המשך) — בעומר ל׳ע (אליפות
ם המבחנים קדמי מו  נציגים 20 ״היינו :ה

ה רחבי מבל סי ה אלוף ביניהם א די  קמבו
ם נזירים בשריפת סטי דהי  73 לשנת בו

אק. ג׳ו ת הגעתי אני מאניי  אחרי לתחרו
 בלבד. גפרורים בארבעה גננות 3 ששרפתי

 צמוד מאבק בינינו התנהל התחרות משד
ם בשג׳ו  טבעי. מירעה דונם 40ב״ מקדי
אני ג׳ו ״נשרף״ הגמר בשלב  עליתי״. ו
טן פאייר ש הק ת מקדי  הצה- אחר פל א

ם. שלו ריים מוני  להתרשמותו אשר לאי
 מיערות התפעלות מלא הוא — מישראל
בן־שמן.

פאייר שורןז־צעיר
לשעה נזירים־בודתיסטים 32.05

 המין נציגת מארה״ב דינשטיין שלהבת
טחת החלש ת בכוחה. בו קד  אש בליבי ״יו

ה״ מונ א הא א שלהבת אומרת. הי מ הי
ם צאצאי סי קד על שעלו האנו ב המו
ה ספרד. רי  בניו־ עשנים פרברים 4 מאחו
 ״אני רבים. ציבור ומיבני סופרמרקט יורק,

ת  אומרת עשן״ שיוצא עד בוקר כל מתאמנ
ת. שלהבת הדינמי

דינשטיץ שורפת
ארנבות׳' והצית שנשרף הגפרור ״אשרי

 המייצג ,10ה- בן (רשבסקי), רשף נורי
הו במקצת. צנוע לי נשמע ישראל, את
תו עודדו ריו ת להירשם או  לאחר לתחרו

 שרף ג׳, כנר שימש בה חנוכה, שבמסכת
ת את השמש א הו להתעמלות. המורה ו
תו מלווים ריו  ״אבי העשנה. בדרכו או

ב נורי מציין אבו-רודס״ ממציתי הוא
 צי״ם בניין את לזכותו זוקף נורי גאווה.

סול ואת ש בנימינה. מעברת חי ה האי
ה. ״עבודה קיסר. נירון הוא עליו נערץ  נקי

בהערכה. ממלמל הוא הכבוד״ כל
ם כרגע, מיי  משוכנים התחרות, לפני יו

מו אזבסט בבנייני הצעירים  על שהקי
תיו סודו ם י חמי  הנופש מרכז של המפו

לשעבר. ירושלים ביער
 אורח אחח״צ. בשלוש תחל האליפות

ה הכבוד הי קל י חד שהגיע רוהן מיי  במיו
ה. ת מאוסטרלי ס א ק ט  תזמורת תלווה ה

מצדה. בשריפת יתכבד והמנצח אש מכבי
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