
51ר.־ המדינה
 הציונית התנועה שאפה ומתמיד מאז

 לא- זה אבל משלה. אמריקאית למדינה
 את הטיפשים; לנו, הציעו יצא. כל״פך

 או ישראל, או ארגנטינה, או אוגנדה,
 לנברס- רצינו תמיד ואנחנו — מדגסקר

 נוואדה ויאומינג, איאובה, אורגון, קה,
 בארצות״הברית. העיקר גזה. משהו או

 שנות״דור במשן .שהוזנחנו לאחר והנה
ב נפלה הזה, הלבנטיני המידבר בלב
 נשיא ביקור :הגדולה ההזדמנות ידנו

השמי. במרחב אצלנו, פאן ארצות״הברית,
או שיאמץ לו ונציע נתארגן בואו אז

אלס או כן, הוואי ז יש מה לבניו. תנו
 שלג הכל ן אלסקה מדינה, זאת ז קה

 אותנו לקחת תסכים אולי ואסקימוסים.
ניק- ריצ׳ארד ואחת, החמישים כמדינה

גראנט אריאל גנדאל
המיעוטים יחידת מפקד

 נתנהג העמים. מכל בחרתנו אתה :סון
יפה.

 את יקרים, קוראים בקצרה, נסביר
 מתה- הצדדים לכל הגלומים היתרונות

להלן, המוצע ההתאמרקנות ליד
 יצטרד לא לדוגמה, ניקסון, הנשיא
 ישראל שגריר של המוצהרת לתמיכתו

 לנו יתן אם שלו. הבחירות מסע בעת
 רפובלי- למעוז נחיה פנטומים, מספיק

 נצחונות כאן לנחול יוכל הוא נלהב. קאי
 ווטר- על המוקדמות. בבחירות מדהימים

 בוודאי יקבל גיקסון שמעו. לא פה גייט
 ל- אישית נערוב כי נאמנה הבטחה גם

משבר. של מיקרה בכל ולשלמותו בטחונו
 במקום העסק. כל כדאי יהיה לנו וגם

 ובמקום גברנור לגו יהיה מחדל ממשלת
 יוציאו פרקש נגד די.איי.. האוזנר

 משלנו סנאטור לנו ויהיה איי.פי.בי.
 הוא — אחימאיר יעקב בטח בוושינגטון,

נח סי.אי.איי. גם יהיה בעניינים. כבר

 לכל ודודג׳ ואי.אפ.אל.סי.אי.או, מד,
 לא ופפסי״קולה עמל לכל ומוסטנג פועל

בצבעים. יום של ופסוקו מעזה
 החירות פסל יעמוד נמל-חיפה בשער
 בשיניים. הרווח עם והממושקף, הקירח

 המרכז-החופ- פסלי יותר, קטנים לידו,
 לאכול נוכל והרשימה״הממלכתית. שי

 ודרייב- וצ׳יפסלט שנרצה כמה המבורגר
בייס קבוצת תרכיב ירושלים בית״ר אין.
 באחד חינם ללמוד יוכל שחקן וכל בול

 יחסים״ או מינהל-עסקים הקמפוסים
בינלאומיים.

ה למדינה ישראל של הפיכתה עם
 על השבות חוק יוחל ואחת, חמישים

 לאם שנולד מי כל במדינה. אזרח כל
 ל־ לבוא יוכל כהלכה, גוייר או יהודיה

בי ובלי נסיעות מס ללא ״מיינ-לנד״
 את שיסגור שיוצא האחרון מכס. קורת

המים. של השיבר
)4 טור ,3 בעמוד (המשך

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

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

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

בהצלחה הסתיים ניקסון מבצע
 האמריקאי חיל־האוויר מטוס של דלתו שלשום ננעלה כאשר

 המארחים לרווחה נשמו אהד,״ב, נשיא של גבו מאחורי 1 מם׳
בהצלחה. הסתיים ניקסון מיבצע בליבם: ואמרו הישראליים

בי מאז ביותר והחשוב הגדול האירוח מיבצע זד, היד, ואכן,
 המאה. בראשית בפאלסטינה אל־חמיד עבד הסולטן של קורו

 זכה לה ההמונית הפנים קבלת לאחר כי מספרים, יודעי־דבר
 למיבצע מישרד־החוץ של המארחים טובי נערכו במצריים, ניקסון

 הנשיא מן למנוע שמטרתו מיבצע במקומנו. נודע טרם שכמוהו
למצריים. הטיול לאחר מייד בארץ הביקור הלם את

 בעוד ולאט־לאט, פעמיים האמריקאי ההימנון נוגן למשל כך
 עם מייד מופרזת• ובמהירות אחת פעם ההימנון נוגן שבמצריים

 והגברת המדינה נשיא על־ידי ניקסון מר נתקבל מהמטוס צאתו
 הכנסת, עובדי הממשלה, חברי של ידיהם את ולחץ קציר נינה
 וילדים־ ילדים ומורים, הורים ופקידים, קצינים ההסתדרות, חברי

 מסוריה שבוי גורי־זאב, קבוצת ההשוואה, קרן עובדי במצוקה,
 הנעימה ברקע ם.—י המיסחר לישכת נשיא אלישר, ח. מ. והגביר
הגלילה. יבנה אל בשיר צדיקוב מקהלת

 לנשיא הריעו דגלונים ובידיהם עממי תלמידי אלפי מאות
בגר הוזמנו השורות, את לעבות בכדי כי נודע לבירה. בדרכו

 כובע־טמבל, וחבושי חייכניים ילדי־פלסטיק מיליון כחצי מניה
 ארד,״ב דגלי ורוב מאחר נתגבר! אנו ובפיהם: דגלונים בידיהם
 ע״י נגנבו (כנראה נעלמו מועד מבעוד הדרך לאודך שנתלו

אמרי לרכוש בהמרה כספם ערך על לשמור המעוניינים ספקולנטים
ומשמר־הגבול. הקרך־הקיימת בדגלי המישטרה אותם החליפה קאי),

 מן הבירה נותקה ושוב לתנועה נחסם ירושלים—לוד כביש
 לנוהל בהתאם בירושלים, הופעלו הניתוק עם מייד השפלה.
 הראשיים. הכבישים את לפנות החלו אשר שלג מפלסות החירום,

 ומוצרי־מזון. מיים באגירת החלו במצור המורגלים העיר תושבי
ובריקודים. בשירה בילו ושם למיקלטים הורדו הילדים

 הירושלמי, אוויר־ההרים על בשמירה הושקע מיוחד מאמץ
 החמצן צריכת על הגבלות הוטלו האורח לכבוד כיין. צלול שיהיה
 400כ־ אותרו המיבצע לרגל המוקדמות. הבוקר משעות כבר בעיר

למע ונלקחו לחמצן, במכורים למישטרה הידועים חולי־קצרת
 נשלחו המסלול בקרבת המתגוררים ירושלים תושבי מונע. צר

 חליפות קיבלו ואף מישרד־החוץ חשבון על ולתספורת לחפיפה
 העירייה עובדי הסירו ועומריה וולפסון מגדלי את מתאימות. בגדים
ג׳. ביום הציבור לשירות יחזרו המיבנים הביקור. ימי למשך

לנשיא המדינה נשיא הגיש בו המעמד היה הביקור של שיאו

ברטון ריצ׳רד ארצות־הברית נשיא
ידיד־אמת

 מר קיבל בתמורה חן. אבני ומשובץ מוזהב תנ״ך ספר ארה״ב
 קבלות• בלי דולר, מיליארד 2.2 בסך ביטחוני סיוע קציר
כ. נ.

 מתנערת הנשיא, לביקור קודם נכתב הנ׳ל ׳שהתיאור כיוון
המע אין המיבצע. הצלחת לגבי אחריות מכל הארץ 200 מערכת

 אחר פיגוע כל או שוד התנקשות, חטיפה, למקרי אחראית רכת
 — מודעות לעמוד המחיר יוחזרו. לא יד כתבי עליון. בכוח הקשור

ל״י. 600

קלאן - וקס קל - קוק

ר מ א מ
ס ע ו כ

 אמרו שנים הרבה לפני פעם,
 להציע מה לערבים שאין האנשים

 ולבן לערבים חשוב ושהשלום לנו,
 להשיג כדי להתאמץ צריכים ם ה

 ניזום שאנחנו פתאום ומה אותו,
 מצבנו היה לא ומעולם משהו,

.........ובו׳
 ישראלים 2600 מתו אחר-כר

לנו. להציע מה היה ולערבים
 של שרידיו לנו אמרו השבוע

 מה אין לירדנים כי בממשלה דיין
 ה- רציניים, לא הם לנו, להציע

שיפ רעש, עושה רק הקטן מלר
 מתעסקים לא אנחנו להשוויץ, סיק

איתו.
 ישראלים 2600 ימותו אחר-בר

לנו. להציע מה יהיה ולחוסיין
ושמור). (גזור

חשבוני שעשוע
 מקיימים ט׳ כיתה מתלמידי 74*

 15* עם ספסל־הלימודים על יחסים
הכיתה. מתלמידות

 מקיימת תלמידים כמה עם א.
ז אחת תלמידה יחסים

 קמ״ש 60 הרכבת מהירות אם ב.
 זמן בכמה מצפון, נושבת והרוח

ז הבריכה תתמלא


