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לגבולם. שבו הי׳׳ד מלכות הרוגי שני

 חתרו אשר האימתנים הבריונים שני עצמות
 לרצוח נסיון של אלימה בדרר מטרותיהם להשגת

 שיתוף תור צלולה, ובדיעה במזיד יריביהם את נפש
 בארץ לקבורה הובאו אלוהים, מצד והסכמה פעולה

מוצאם.

:העיתון של במילים כתוב ב.

חראשון: וחמייסד העורך
ז׳׳ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יגל׳׳א דרכו ממשיכי
סידון אפרים כיב, קובי מרמרי, חנוך

הפיל!
הפיל!

פסיכו רופא, השולחן ליד שולחן, (חדר.
הפו מועצת מזכיר סוציאלית, עובדת לוג,

אשת) השולחן מול עלים.

 להפיל. רוצה :אשר,
 ? פתאום מה :ועדה
 ילד. רוצה לא :אשה
 מחייכת) (ועדה

 ברצינות. אשה:
 יפה. לא ועדה:
זאת. ככל אשה:

 בריאה, שאשפנזיה, זה איד ועדה:
 כגיל טוב, מרוויחה נשואה, הכתה,
 רוצה לא חדרים, שלושה הפריון,
ללדת?

רוצה. לא אשה:
 ? כבית זה על חשכת :ועדה
 מסכים. כעלי גם השכתי. :אשד,

יהודי? הוא ועדה:
כן. אשה:
 ויהודיה שיהודי נשמע איפה ועדה:

 להכיא ירצו לא כרוחם כריאים
 הכטחוני? כמצכנו ילדים לעולם

 הדמוגרפיה. על לדכר שלא
 להפיל. מבקשת אני אשה:
 זה על לדדטוב צריכה היית ועדה:

. לפני . . ש
 קרה אכל חשכתי, אשה:

. . . ה ר ק

 הלק׳ להסדר הסיכויים נהתו
הברית לארצות ׳שואל בין

האמריקאי והמופתי הבין
הרמונו עד השומרים כהי־עור סריסים שני בין

 שוב עלה וארה״ב ישראל כין ביניים הסדר לקראת המשא־־ומתן
 להסלמה יביא הדבר בי חוששים מדיניים משקיפים השבוע. שרטון על

המדינות. שתי בין הרגישים ביחסים מסובנת

לכך הסיבה האמריקאי. לצבא יש־ראל ב־ המחלוקת יושבה טרם עתה עד
ובהן מירושלים שבאו בהדלפות נעוצה צבא בין הפרדת־הכוחות קו עניין

הישראלית. ההצעה פרטי תוארו

 ישראל הסכימה ידיעה אותה לפי
ב האמריקאיים המעברים מן לסגת
 העברת חידוש תאפשר ב שארה״ תנאי

מוושינג הישראליים הנשק מטעני־
 מוכנה לא זאת עם יחד ללוד. טון

 מערכות־ההתרעה על לוותר ישראל
להת תפקידן ואשר בשטח, הנמצאת

ולג משתוללים, סנאטורים כנגד ריע
 של בהלכי־הרוח חשודות תנועות לות

צמרת־המימשל.

 הצבאית,״ ביכולתנו בטוחים ״אנו
 לא ״ואם בכיר, ישראלי קצין אמר

לק הליכה של סימנים ב ארה״ תראה
ש כפי פורד את נחסל — שלום ראת

מקגאוורן״. את חיסלנו

 ישראל כי הבינו טרם ״האמריקאים
 להשלים ועליהם קיימת עובדה היא
הקוד התבוסות לקח גם קיומה. עם

 לא בקונגרס, האמריקאים שנחלו מות
 הע־ במנטאליות יסודי לשינוי הביא

 ומוכנים ערוכים אנו אולם — קית
 מלחמה תפרוץ ואם מאי־פעם יותר

העצמות." את להם נשבור —

)4 טור 3 בעמוד (סמשך

לשונך את דע
 צלולה. ובדעה במזיד — קר בדם

דמו. יקום השם — הי״ד

)128 עמ׳ שושן, אבן (מילון

)148 עור (שם,

 קידוש על שמתו ישראל וגדולי התנאים מעשרת אחד — מלכות הרוג
הרומאים. בידי השם

)166 שד (שם,

נפש. לרצחו או במישהו לפגוע נסיון התנפלות, — התנקשות
)178 עח׳ (שם,

 הטלת ע״י מטרותיו להגשמת החותר אדם בריון, אימתן, — טרוריסט
אחרות. אלימות ובדרכי יריביו רצח של בדרך אימה

)260 ׳עמ (שס,

בשגגה. או בזדון נפש הורג — רוצח
)670 ׳עמ (שם,

ת שיעורי ועכשיו בי


