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

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

 הוחלט: הממשלה בישיבת
לאקי״ם תצטרף ישראל

 70״ל יוגבלו ישראל אזרחי • בקיצוב תחולק המישכל מנת החינור: שר
 • ישראל״ ״מקראות על יבוססו החיים אורחות • בנוי בשטח 1 .0

 חודשית התייצבות חובת • לאומי תיאטרון — לנוער הבובות תיאטרון
חודשים. 10ו־ שנה 12 — ישראל לתושבי המאכסימאלי הגיל • בטיפת־חלב

 ישראל ממשלת ישיבת כתום
 רב דעת על הוחלט אמש, שנערכה

תצט ישראל מדינת כי השרים
פירו מלאה• כהכרה לאקי״ם רף
 כי הוא, ההחלטה של המעשי שה

 יוגדרו ההצטרפות מתאריו החל
ה מפגרים, כילדים ישראל אזרחי

 באפוטרפד לחוק בהתאם חייבים
 של מתמדת ובהשגחה מלאה סות

 שלפנינו כמקרה אחראי, מבוגר
והכנסת. ישראל ממשלת —

 ההחלטה כי, מוסר המדיני פרשננו
 בפועל שכן גרידא, פורמלי אקט היא
ו לדבילים הישראלים נחשבים כבר

 הפרשן בהתאם. נוהגת אף הממשלה
 על המצביעים צעדים של שורה מנה

 ״שוער צינזור כמו החוק של ישוטו
 ממדי פירסום על התמרמרות הלילה״,
 ״אמא על הוויכוח והעליה, הירידה
ל ההקצבות העלאת וכמובן קוראז״׳

 חד של והקונסולידציה הכנסת חברי
המפלגות. בות

 נאומו את הפרשן ציטט השאר בין
 ראש״. ״ניקוי על בדיון כץ ח״כ של

 היא גדול, ״כח כץ אמר ״לטלוויזיה״
 כל שאינן בשכבות במיוחד משפיעה

 דברים מקבלים הם מתוחכמות, כך
ויכול מסוגל אחד כל לא כפשוטם.

 ד הפרושים הדיקדוקים לכל לרדת
 מאמין״ ״אני בו שיש ציטוט הרזים.״

כולו. הבית של
המכ הגיל יוגבל החוק, החלת עם

 שלא כך ישראל, תושבי של סימלי
 (קודם חודש 10ד שנה 12 על יעלה

 הפרישה גיל הבגרות). גיל למיצוות,
 הגיוס ואילו שנים 10 על איפוא, יעמוד

 המשכל מנת חודשים. 9ו״ שנים 4 —
באול תלושים פי על מחדש תחולק

חלב״. ל״טיפת שיוכשרו קולנוע מות

ב 70 יהיה המותר המכסימלי 1.0ה־
ה פיתוח. בעיירות 65ד בנוי שטח

 ״מקראות את לשנן יחוייבו תושבים
 לנטיתם. בהתאם ״גן־גני״ או ישראל״

 החלו כבר הממלכתי הבובות בתיאטרון
 מחזה ועל השלג״ ״מלכת על החזרות

״אצבעוני״. האבסורד
התוש את תכשיר מצידה הממשלה

 סלים קליעת כמו כפיים למלאכת בים
 ועכד אפם את לנגב ותתחייב ורפיה,

בנדרש. זם

ח ת: ק ר ת כו
ה את ב״הארץ״ פגשתי שישי ביום
:הבאה כותרת

 וגם רעה, כוונה היתה שלא יודע אני
 או למשל, מצפן חבר היה הזורק אם

 ללא מוצאו את חושפים היו שי״ח,
ל יש האמת על להודות פנים. משוא

 הם הכל סך ״׳הארץ״, אנשי את ברך
 בכלל האינפורמציה. בהבאת מדייקים

 זה רעיון בברכה לקבל שיש לי ניראה
ה בצורה יראו שעתונינו כך ולאמצו.

באה.

 רפ״י חברת צעירה
 ה- בין באכזריות. נאנסה

 אחדות־ חברי 2 חשודים
 הרשימה ואיש העבודה

הממלכתית.
(מע כלבי־משטרה 2

 הילד אחרי מחפשים רד)
 (אגו־ אברבאנאל שלמה

מ שנעלם דרדישראל)
■ ביתו.

 לסילבי נולד אסותא:
 בן (יעד) כהן ואליהו

(ליברלים).
ה חברי ארכיאולוגים

ב אורבים ושינוי מעדר
 עתיקות לשודדי לילות

 ופועלי העצמאי מהמרכז
וכר. וכר ישראל אגודת

ע: פיפון שבו ה
*————■——■—8

סאדאת על מספרים חברים
שמיות (ליום הבינלאומי) האנטי

 עיתונאי פגשתי 1953 שבשנת זוכר ואני יוסי:
 לסאדאת ואמר המצרי אצל שהיה ־ גרמני
 לו ענה וסאדאת סאדאת" הר מורגען ״גוטע

 הוא אז נו אלעס." איבר דויטשלנד ״דויטשלנד
נאצי? לא

 היה סאדאת באל־עלאמיין, היו וכשהגרמנים גידי:
 היה גם הוא במועל־יד. ובוקר ערב מתאמן

 הגאוליטר להיות ורצה הפרו־נאצית במחתרת
אותה. יכבשו כשהגרמנים קהיר של

 אמר תמיד גרמנית. בירה לשתות אהב הוא :רינה
 בירה מכל טובה יותר אמיתית גרמנית ״בירה

 לעולם הגרמנים שעשו מה אחרי וזה אחרת״
וליהודים.

ככה לו אמרתי מחבואים כששיחקנו אחד ויום :ספי

 קרחת״ יש להיטלר פורחת ״השקדיה סתם
 שצחקתי מזה פתאום, נפגע הוא איך וראיתי

 העריץ. ממש שהוא האיש על
 שאמרה ומה הרדיו עניין על לדבר שלא יענקלה:

 עם תתחתן שבתה תסכים לא שהיא אשתו
 האמיתי. פרצופם את חשפו סוף סוף יהודי.

 נאצי! ממש הוא יוסי:
 !ואנטישמי :רינה
 !ושונא־יהודים ספי:

!ושונא־ישראל :יענקלה
 על לחתום צריכים אנחנו כזה אחד ועם גידי:

— הסכמים
!נפש גועל :רינה

נגדו! להילחם כדאי יותר הרבה יוסי:


