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 דיון כקשת ואף חריפות שאילתות הגשת שוקלות סיעות כמה
 כבלי־התיקשורת האחרוכים הגילויים כעיקכות הרייכסטאג כמליאת

החשו של תמונה) (ראה השחורות״ ״הרשימות שקרוי מה הפצת על
מישרד־הפנים. על־ידי יהודים, או לא־ארים היותם על דים

תורשה
וגבורה

דבר ראשית
 קרא הקדום הגיבור עול מותו עם
 ביניהם וחילק היקרים בניו לשני האיש

 סוסים, 12 נתן לאחד הדל. רכושו את
 עיזו ואת בחצרו שעמד קקטוס עץ

גבורתו. את הוריש ולשני מרים האהובה
 ׳,גן*חיל"׳ התנ״כי הביטוי נולד כך

אביהו״. גבורת ״נושא לומר הרוצה
לרש לעג

 מלכם על מספרת עתיקה אגדת״עם
 שהיה קינג־קונג, השוודים בני־כוש של

טל לשלו- המלך קרא ערש״דווי. על מו

גכודתו מוריש (עומד) קדום גיכור
 התורה את שירש אבינו אברהם :יושבים

הגבורה. את שירש וידה ופנצ׳ו
 ראובן, הנסיך — תאבי״הבצע בניו שת

לוי. והאביר שימעון יורש־העצר
שלו אמרו — המלך אדוני שלום —

פה״אחד. הבנים שת
 — המלך ענה — היקרים בני שלום —
ו עשיתם ומה הייתם איפה

 כיצד לאביהם וסיפרו הבנים ישבו
 כי שהבין המלך, אך הממלכה. לעניי עזרו
 לא בניו, עיני נשואות כספו אל רק

 :חידה להם חד ולפיכך להם האמין
 23.25 גבורה, מעשי 17 לחלק כיצד

 אזרחות- מעשי ושליש 12ו־ אומץ מעשי
 של בניו שלושת בין שווה״בשווה למופת,
המלך.

 חיוך המלך חייך החידה את ובסיימו
נשמתו. את ונפח לעג של

ערמומיות
 יום ארבעים ולוי שימעון ראובן, ישבו

 לעשות. מה עצה וטיכסו לילה וארבעים
חי- כי שבאחים, הצעיר לוי, נזכר לפתע

וישועה עצה מטכסים המלן• כני
ומקשיב: מאחור מציץ

ארכימדס תרשע המדען
 הבגרות בבחינת הופיעה כבר זו דה

תשכ״ה. ביולוגית) (מגמה
הבחי ספר את האחים פתחו ואכן,

החידה. עיתרון את ומצאו תשכ״ה נה
הדור ופוחת הולך

 אב כשמחלק כי נתברר השנים במרוצת
 וקרו־ בניו עשרות בין גבורתו את גיבור

מ מאום כימעט נותר לא בי-מישפחתו,
 סתם- יוצאים וקרוביו בניו וכל גבורתו,
פחדנים. אף ולפעמים אנשים

)4 טור 3 בעם׳ (המשך

 אמש, שכינסו במסיבת־עיתונאים
ה הליברלית ״הסיעה ראשי הודיעו

 מיפלגתם כי המאוחדת״ חופשית
 הפצת נגד ביותר חריף במאבק תפתח

ה כי אמר, הסיעה דובר הרשימות.
 לחדרי־ מכוערת ״הצצה הן רשימות
 והוסיף המדינה,״ אזרחי של המיטות

 הללו הרשימות בהפצת רואה סיעתו כי
שהו כפי יד, לכל להתגלגל ״היכולות

 הפרט בחופש חמורה פגיעה משום כח,
 המפואר, השלישי הרייך אזרחי של

ובהס בדימוי חמורה פגיעה וכמו־כן
 בעולם.״ הגרמניים ברה

הז־ באותה אמרה המיפלגה מזכירת

מוח לנו, מספרים כך האחרון, בזמן
 — הנפרד החינוך בשעה־טובה זר

 לכפרים — לחוד ובנות לחוד בנים
ובכרמל. בגליל וערביים דרוזיים

 נמצא מישרד־החינוך כי מתברר
 ערביים נכבדים של בבד לחץ תחת

 ידה כי אומרים (יש יהודיים ועסקנים
 הסקטור אצל המצוייר, המפד״ל של

ב בוחשת והשמרני, הקשיש הערבי
 לחינוך שוב להביא במטרה — קלחת)

רבות שנים לאחר ובנות, בנים של נפרד

 להקפיד ״יש זה. בעניין העליון הדין
 ורמת החיים איכות על מכל יותר

המזכירה. ואמרה חזרה הצרכנות,״
 ד,סוצ־ המרכז ״מיפלגת מטעם דובר

ב בראיון אמש אמר יאל־דמוקרטי״
 הפצת בצורת רואה מיפלגתו כי רדיו,

 וכי ומוסרי, אסתטי פגם הרשימות
 את מייד לבטל ״יש המיפלגה לדעת

 הללו הניבזיות השחורות הרשימות
 באותה היהודים בהשמדת ולהמשיך

 עד הדברים התנהלו שבה תקינה צורה
 בדרך ולהחשיד לפסול מבלי עכשיו,

 ולגרום חפים־מפשע אגשים השמועה
בל־יתואר.״ סבל להם

על־ שנתבקש מישרד־הפנים, מנכ״ל

ומעורב. משותף חינוך של
כצפוי. לאחור, חחר הגלגל
 נפרד בחינוך שילמד ערבי וצעיר

ח בהורה שום לראות לא ימשיך  ח
 לפיד־ יגיע וכאשר אחותו, את מאשר

 שלומדות יהודיות צעירות יטריד קו
לק יצטרך ואחר־כך מעורב בחינוך

 אישה של ומחירה במוהר. אישה נות
 — הנפט למחיר צמוד אלה בימים

מתמדת. בעלייה
 הצעיר על כולם כועסים ואחר־כך

ד או צעירה, או תיירת שאנס הערבי ה  י
 וניקמות־דם פליטות־כדורים ויש דיה,

וסולחות.
 ללחצים מישרד־החינוך ייכנע אם
 למשל, מרר, בכפר שנכנע כפי אלה,

 ולאנוס לאונן ערבים צעירים ימשיכו
 לצעירים כמו שלא שלהם, מפני —

 אין — נפרד בחינוך שלומדים יהודיים
ד או צבא או ישיבות או התנחלויות  ז

 המרץ את לפרוק יוכלו שלתוכם נות,
העודף.

̂  אמר הטענות, על להגיב כתבנו ידי
 הפצת מחייב התקין הציבורי הסדר כי

 ״לא וכי לפעם, מפעם כאלו רשימות
 מסדי־ טכניות מיגבלות שבגלל ייתכן

 ומקקים יהודונים מיני כל יוכלו מות
 מסודרת.״ מהשמדה להתחמק אחרים

 כי נמסר, שר־המישפטים מלישכת
במש המיוחדת למחלקה הורה השר
״הרשי הדלפת פרשת את לחקור טרה
מג מתוך לעיתונות, השחורות״ מות
 לדין בהדלפה האשם את להביא מה

מהיר.

 צבאי בבסיס שנערך חגיגי בטכס
 לה׳ צבאות ה׳ של שמו הוסב אי־שם
צה״ל.

 בעיקבות נערך השם הסבת טכס
 90 מתותח צה״ל ה׳ של תותחו הסבת

 105 בקוטר חדיש לתותח מיושן מ״מ
מקורי. צה״לי בשיפוץ מ״מ

 על שקידש הצבאי, הראשי הרב
 ברכתו בדיברי אמר המתוחכם, התותח

 ה׳ של המוסרית עוצמתו כי הקצרים
 הקרב גורל את שתקבע היא צד,׳׳ל
הבא.

הזדעה
הנהגים לציבור

ו הכיפורים יום נ י  מבטל א
למקום. אדם שבין עבירות

בתוקף. עודם החנייה דו״חות כל
 ישראל מיששרת

החנייה. רשות

לבית־ פנייה שוקלת היא כי דמנות,

ל
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