
שבר מ
האלרגיה

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

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

 לאלרגיה לגו גורמים לגרים שלושה
 :נוטף ואף דומעות עיניים עם אמיתית,

 וכינויי־חי״ שיער״חתולים אבקת״פרחים,
ה מהשניים הודים. לא״א למנהיגים נה

 נזהרים. אם להימנע אפשר ראשונים
משמיים. גזירה הוא השלישי
 ,1973—67 נשנים ביותר הנפוץ הכינוי

 העבר מן שליט אותו של פינויו הוא
 — הקטן״ ״המלך — הירדן של השני
 וחביב. משפחתי יוטי. כמו חוסי חוסי.

 ההומו- ,כמדומני הוא, האמצאה אני
קישון(קישי). (אפי) אפרים (הומי) ריסט

 כמו אחרים, כינויים באו כן אחר
נאצי ;(דה״גול) לאסי ;(קוסיגין) קוסי

חמורה אלרגיה התקפת
פוליטי פיליטון קריאת בשעת

 ;(אמין) אידי ;(נרז׳נייב) ברז׳י ן (נאצר)
י. ס י ק :מכולם הגדול וכמובן,

 התעטשנו. וכבר השם את כתבנו רק
.. האלרגיה ת. א הז

 קום קיסי, טוב קיסי, שב קיסי, בוא
 כלב קיסי. יופי קיסי, תן״שלום קיסי,

 בחוט- בטוחים היינו לולא קיסי. טוב
 יש כי לחשוד עשויים היינו הרוחני, גנו

(תסי). תסביך של משמץ יותר כאן
 בחרו מסויימים שאנשים לגלות מפליא

להד שאי־אפשר ככה, שמותיהם את
 למשל כמו :אופן בשום כינויים להם ביק
 לא — )1 (זבובי המר או ז) (בגי בגין

מוצלח. מצלצל
ונע שיש במה נסתפק בינתיים אז

 קיסי, של מזימותיו כנגד מאוחדים מוד
 אחרת בשקט יישב חוסי הקטן ושהמלך

(טוסי). בעכוזו' יחטוף

ן וארץ: אבן מילז ז

 שלי •ד.מתנחלים במחנה
 שליד בעופוזו, אמונים גוש
 נמשכות בעל״חצור, י ד,ר

 דד במלוא פיתוח עבודות
קצב.

 הולכים במקום כי נמסר,
 וחדר כנסת בית ומוקמים

 בתי־ ניבנים גדולים, אוכל.
 המגד ואחד נוספים מגורים

 בית לשמש עתה מוכשר גים
 נוער. ואכסניית שדד, ספר

עופ מתנחלי מגיחים כן
 לכל וחשמל מים קווי רת

 כבישים וסוללים דמיבנים
י ושבילים.

15.8.75 אחרונות, ידיעות

? נדפק מי
 מישרד־ על־ידי שנערך מחקר

רי כי קובע האוצר עו  ערך־ פם שי
יפ הציבור על יוטלו אשר מוסף

ת געו בבו שי ת. ב שו מה: החל  לדוג
ת שצריכתה משפחה שי ד  1,300 החו

א ל״י, נו ל״י 97 חודש מדי תוצי
ת מש ואילו — יותר 7.6$ — ספו
כתה פחה  ל״י 5400ל־ מגיעה שצרי

א לחודש  נוספות, ל״י 340 תוצי
צאה (מתוך יותר 6.4$ב- המיו הו

ת מותרות). לצרכי ברובה עד
עו החוקרים ש למסקנה הגי  שי

ת לפצות סה בעלי א הנמו ההכנ
בה בעזרתו כה,  המוסד של האדי

לאומי. לביטוח
ת: במלים רו ח  מוסך ערך מם א

ה הי ת על יותר כבד נטל י שכבו  ה
ת שו ת, על מאשר החל  החזקו

 ייגבה לא המם מן חלק כרגיל.
ב אלא ישירות,  המוסד מתקצי
מגו הוא שגם — לאומי לביטוח

 זה וגם העובדים. של משכרם בה
ת כדאי כרגיל. עשיר. להיו

משק■□.קום!

ארצנו מפלאי
שאילתות, בתשובה הביטחון שר יוני: אמצע ל

 זאת לאזרחים. גם ולפעמים הצבא לאנשי שיכונים נבנים הצבא מחנות ״בתוך
 שבמקום.״ האזרחיים לעובדים בבעל־חצור גם זאת לעשות הביטחון מישרד של בדעתו

 על־ידי המועסקת קבוצה אותה לבקשת הביטחון מישרד נענה אפריל ״בחודש
 הממשלה הירדני. הלגיון על־ידי הוקמו אשר במיבנים לילה ללינת רשות ונתן קבלן

התיישבות.״ או כבהתנחלות קבוצה אותה במגורי הכירה לא
 אם יודעת שאינה כך האזרחים, לבתי להציץ נוהגת אינה ישראל ״ממשלת

עימם.״ מצויים וילדיהם נשיהם

הכחשה
 הביון עם קשרים כל לנו ״אין

 המכון מנהל השבוע אמר האמריקאי,״
בעק ההסתדרות, של האפרו־אסיאני

ש הקשר על בארה״ב פירסומים בות
להסתדרות. הסי.אי.איי. בין

 את מנרתיק־חזהו שלף המכון מנהל
 גם הוא כהוכחה. הלא־טעון, אקדחו

 במכון, הצופן במחלקת סיור לנו ערך
 ריקודי־ ערב לקראת בחזרות עסקו שם

מד כמה עמדו המכון במרתף עמים.
ניי מטרות אל וירו חקלאיים ריכים

ה הסביר המחבלים,״ ״נגד — דות
 המכון של המבצעים במחלקת מנהל.
 למדו תמימים, הסתדרות חברי ישבו
ל מסמכים זייפו אפריקאיות, שפות
 עבורן ותיכננו נחשלות, מדינות טובת

יותר. טוב שילטון
 ה־ של סוכנים מחפשים אתם ״אם

התעשיי־ להתאחדות לכו סי.אי.איי.,

בהסתדרות פעיל
 ושיגרתיח אפורה עבודה

 כשגלולת המכון, מנהל חייך נים,״
 באור מבהיקה שיניו שבין הציאןקלי

החמה.

■״; שפויים מחנה ״
״ שפו או.. ה״) ( מ ח מל

 מה הארץ״ 200״ לקוראי יספר אשר חדש במדור השבוע פותחים אנו
 נסכים אשר שפוייימילחמה כמה נבחר לפעם מפעם שפיות־הדעת. בשטח חדש

דנבה. אמנת פי על מתים, או חיים מחבלים תמורת להחליפם

ם • ה ר ב * א ו נ י י מאל השמיים ״מן ״התמורה״. עורך :ש
 — ולא אותנו: ומזהירים ומנשה וגד ראובן ארץ את לשחרר אותנו צים

 מיני־בהמי מחינוך הממשלה של המצח עז ״המעבר רעתכם.״ תצא מכאן
 שידורי באמצעות ולניאוף, לבגידה גלוי לשידול דיגלה, על הרשום
 מצד מלאה כמעט התנגדות מצא — פרימיטיביים וסוטי־מין ישראל

 לבית והמסוכן והמטופש המזיק הרעיון מן שאט־נפש שהביעו המאזינים
)15.8.75 אחרונות (ידיעות ולעמנו.״ היהודי
ן • ת : אי ן ת י בצבא לשרת הנוער ״על וסופר. חקלאי א
 הביטחון בעיות את יפתור אשר דבר שנים, עשר של חובה שירות

 כדי התנ״כית״ ישראל ״ארץ שטחי לתוך עמוק להגיע צריך והתעסוקה.
בטנדו) דבריו (תמצית לתוקפנות.״ נסיון כל האדיבים מן למנוע

: המו זבולון שד הטלפון טסנו א י
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נסיגה! לממשלת להצטרף עומד המר

טובים: אזרחים

אוחו! שגעו




