העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי ,קובי ניב ,אפרים סידון

צור • ■דיעוח בקיצור • ידיעות בקי צור • ידיעות ב ק
סיום הטכס הופיעה הרביעיה האיריב־
טית של מישרד־הבריאות בתרגילים
מרהיבי־עין ,ששיאם היה ״שושנת
יריחו״ בביצוע ארבעה מדריכי־רפו־
אה.

!■ ידיעות בקיצור גילה אמש
חייט ירושלמי .הישגו בקיצור מיכג־
סיים —  3.5מוך לשעה ,בלי כפתורים.
■ נתגלה קיצור לא־נורמאלי מ
עפולה לנהריה .בפנייה הראשונה
שמאלה ,על־יד מישמר־העמק ,ממשי
כים ישר ולא ימינה כרגיל .הקיצור
מתבטא ב־ 25דקות לערך.
 ■ 1מכם סיום קורס־רופאים הת 
קיים אמש במירפאה אי־שם בגדה .ב

קיצור לא־נורמאלי

תופסים את הפרינציפ

■ מישרד הבריאות מפיץ רשי
מות שחורות .הרשימות ,הכוללות
שמותיהם של פסולי־ חיתול ,הועברו
לכל תחנות טיפת־חלב בארץ .דוברת
המישרד מסרה ,כי פסולי־החיתול כו
ללים כרותי־שופכה ומוכי־חררה ה
פוגעים בשלמות העם .היועץ המישם־
טי לממשלה קבע כי אין פגם ברשי
מות עצמן ,שהן חוקיות לחלוטין ,אלא
בדרך ניהולן .אחד המופיעים ברשי־

!■ רעש בתורכיה .המרעישים
נענשו .מקווים כי הרעש לא יישנה.
!■ בקיצור ,משרך יהודי דרכיו ל־
בית־הכנסת ומפל מבטו על ארנק
מלא זהובים הנחבא בשולי הדרך .ו
אותו יהודי עני מרוד היה ,לא עלינו,

י

״הם מבינים רק כוח״ זה משפט נהדר.
זה משפט נהדר כי הוא תמיד נכון.
הוא נכון לגבי הערבים ש״מבינים רק כוח,״ כפי שהוכיחו 4
מלחמות יוצאות מן הכלל.
הוא נכון לגבי היהודים ש״מבינים רק כוח,״ כפי שהוכח
כשהסכימו להסדר־ביניים רק אחרי שהפסידו במלחמה.
הוא נכון לגבי הפועלים ש״מבינים רק כוח,״ כפי שהוכיחו צווי
הריתוק ,משמר־הגבול ובתי הסוהר.
והוא גם נכון לגבי שרי ממשלת־ישראל ש״מבינים רק כוח,״ כפי
שמוכיחים עכשיו עובדי ״אל-על״ שתפסו סוף־סוף את הפרינציפ.

יאשח חפץ־חשוד

פסול חיתול

מות ,תינוק יוצא־צבא ,התלונן בפני
כתבנו — :״מונעים מאיתנו להווה־
תל״.

וכמעט שנתפתה להרים הארנק .בקי
צור ,עודו מרכין קומתו שתהיינה אצ 
בעותיו חופנות הארנק ונדלק זיק ב
מוחו ,שיום־שבת קודש היום ,והארנק
אינו ארנק רגיל מן הסתם ,לפי שאין
ארנק נזרק בשולי הדרך אם לא זרקו >
אי־מי .בקיצור ,הארנק אינו ארנק של
מה־בכך ,אלא שביקש הסטרא־אחרא
לנסותו וטמן במקום ארנק־נפץ .בקי
צור ,נזכר אותו יהודי שקרא בעיתונו
מעשה נורא על אודות יאשה חפץ־
חשוד שנתגלה בקונצרט לכינור ,וכי
צד נמנע אסון גדול .בקיצור ,סימן ה
יהודי מעגל אבנים סביב לאותו ארנק
ולא הרימו .ובשכר זה גמל לו הקדוש־
ברוך־הוא ,וכשהגיע יומו נקרא ל־
לישכה של מעלה וגויים מייד למשמר ,
האזרחי של הצדיקים .בקיצור ,המשך
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משרד החינוך והתרבות

לכבוד מערכת _________*
סדור המכתבים למערכת
אבו החתומים סטה ,תלמידי כתה
ב __________

*

בביה״ס

מביעים בזאת את הסתייגותבו החריפה ביותר

ממעשיו ודבריו "ל

.

י ___________ ^

ותפיכתנו הבלתי

מסוייגת בכל מה שאתם כותבים עליו.
אין לסבול שבמדינה דמוקרטית יסתובב הנ״ל חופשי ויפריע
לנו ,לדור הצעיר שהוא עת*ד המדינה ,לגדול לקראת ביצוע

קח כותרת וברגיל( :

סשימותיגו הלאומיות ברוח החוק והסדר והניקיון.
הבוז לך
בכבוד רב
תלמידי כתה

ביה״ם _____
אשר ב
ימולא ע״י תורן הכתה
ימולא ע״י המחנך

)מעריב (17.10.75

)מצורף דף רשימת
התלמידים סן היומן(

