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אנטישמיותך
 בעולם האנטישמיות התגברות בעיקבות

 לפתוח הארץ', 200״ מערכת החליטה
 בו אנטישמיותך', את ״דע חדש מדור
 שאלות על שלנו האנטישמולוג יענה

הקוראים.
ש אמר שסאדאת בעיתון קראתי —

 זו האם ארצו. בכלכלת שלטו היהודים
!אנטישמיות
היהו לגבי הכללה כל ודאי. תשובה:

אנטישמיות. היא דים
 מצריים שנשיא בטלוויזיה ראיתי —
 לו למכור סירב שיהודי בוושינגטון אמר
ז אנטישמיות זו האם רדיו.

היהו לגבי הכללה כל ודאי. :תשובה
אנטישמיות. היא דים

 אם — לדעת נורא אותי מעניין —
 לו מבר כן שיהודי אומר היה סאדאת

אנטישמיות! בבל״זאת היתה זו האם רדיו,
מכירים הרי אנחנו ודאי. :תשובה

 היטלר, של תלמידו שהיה סאדאת, את
 למה יודעים ואנחנו בכלל הערבים ואת
 לומר רוצה בעצם הוא — התכוון הוא

 תמורת הכל למכור מומים שהיהודים
ש וכמו שלהם. אמא את אפילו כסף,

היהו לגבי הכללה כל — קודם אמרנו
אנטישמיות. היא דים

 בסקירה עברי, בעיתון כתוב מצאתי —
 ,1952ב״ המצריים הקצינים הפיכת על

 את נאצר החרים פעולותיו שאר שבין
של אז שעד היהודים, של וכספם רכושם

 לעניים אותם והפך מצריים, בכלכלת טו
אנטישמיות! זו האם ומדוכאים. מרודים

! שאלה איזו : תשובה
בעיתו מוצא אני בפעם פעם מדי —

 ״המוח במו מכלילים ביטויים שונים נים
 זו,״ בעיית על גם להתגבר יידע היהודי

היהו של המעולח ״חוש״המיסחר או
אנטישמיות! זו האם באלו. וביוצא דים״

רו זה במיקרה וחלילה. חס :תשובה
 שום כאן שאין ביותר ברור באופן אים

 ומדוייק בהיר יבש, תיאור אלא הכללה,
העובדות. של

ע פ״פון שבו ה

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

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

ר ב ש מ ת ה ס נ כ בוי ב מ □ ל סחו

 תימשך אם זוארץ: ד״ר
הכנסת! נסגור - הסחטנות

 ח״כים 8 הפסדים צוברת הכנסת ■ להסכמי־העבודה בניגוד ההקצבות העלאת
 •תנועת־מחאה ״אנו קרגמן: 8 זמניים ח״כים יפוטרו ■ לחופשות יוצאו

 שאילתות ■ יסודי״ בדק-בית לעדור יש העבודה חידוש ״לפני ■ חדשה״
■ לחתונות יושכר אולם־המליאה 8 זרים לפרלמנטים תופנינה

 של (גיסו זוארץ גמליאל ד״ר
הו הבגסת, לענייני השר מייסדו),

 לסחטנות כניעה תהיה לא פי דיע
צע נקיטת שוקל הוא וכי הח״כים,

 את להחזיר כדי קיצוניים דים
 כנו. על ככית־המחוקקים הסדר

 חברי• של כתפיעתם יש לדבריו,
כ ההקצכות את להעלות הכנסת,
 מ■ חריגה משום ,44$ של שיעור

לחוק. בניגוד והיא הסכמי־העכודה
 בכוונתו יש כי הוסיף זוארץ השר
 לאחרונה שצברה הכנסת, את לסגור

ול לחופשות ולהוציא כבדים, הפסדים
 הוותיקים. הח״כים את בחו״ל סיורים
 קטנות מסיעות וח״כים זמניים ח״כים

יפוטרו.
אמ ננקטו כי הודיע, מזכיר־הכנסת

 התקין הקשר את להבטיח כדי צעים
 שאילתות וכי הבוחרים, ציבור עם

 זרים לפרלמנטים יופנו והצעות־לסדר
רא מיטען יצא היום כבר חכורים. או

 חכור במטוס קריאות־ביניים של שון
 כי ומצפים קוסטה־ריקה, של לפרלמנט
מחר. ייצאו נוספים מיטענים
 קרגמן, י. השובתים, הח״כים דובר

 כנגד צווי־הריתוק הוצאת כי אמר,
 ה־ להחרפת גרמה רק תורניים, ח״כים

המרותקים הח״כים ארבעת סיכסול.

הסו!?״ עד ״נלך :קרגמן ח״בים נציג

 ״אנו הכתובת ועליהם שלטים נשאו
 מנעו חבריהם ושאר עובדי־כפייה,״

בקריאות־ביניים דיונים לערוך מהם

מנים ם בני רח מנ- רה

נא הושיעו
 על הנוראה השמועה לאוזניכם הגיעה ודאי

 ענייה אונייה ״אולימפוס״, האונייה אודות
 עימה ואיו אילת לעיר דרכה העושה ומצויינה

 היא והרי בתעלודסועטס לעבר כדי מעות די
 פורט־שאעיד בנמל תרתי־משמע עגונה נשארה
נוכריה. שבארץ

□ י ד ו ! •ה ו ל י צ ה
ליבו ידבנו כאשר איש יתרום
יתקבלו ואסימונים קטן כסף גם

רגוו האחרון: ב

הברכה. על ותבואו

נתפסה
חוליה

(

 תנועת־מחאה ״אנו בקבוקים. וביידוי
ש קרגמן, אמר חדשה,״  בכוונתנו ״ד
 של הלגיטימיות הזכויות למען להיאבק

הפרלמנטרי.״ העם
 מר בהסתדרות, ־הכנסת תיק מחזיק
 ממג־ רבקה של (הבן זוארץ אוריאל

 חברי־ של תביעתם כי אמר, דיאל)
 ההסתדרות וכי חוקית אינה הכנסת
ממנה. ההגנה את מסירה
 אולם הפיכת בדבר מגעים החלו היום

 החלו בינתיים לאולם־חתונות. המליאה
 את לגרז הבניין של התחזוקה עובדי

לאפ כדי בברזנטים, ולכסותם הכסאות
ל מסירתם עם התקינה הפעלתם שר

החדשים. בעלים

 ► זוארץ, מלכיאל ד״ר של בגבו
 . זריקה קיבל הד״ר ימין. כתף באיזור
לביתו. ונשלח בטוסיק


