
החושים האנטישמים
 בעולם. השתנה שמשהו כנראה

 אולי האנטישמיות, פחתה אולי
 — עובדה אך ן אחר משהו זה

מדי מיני בכל ארצות, מיני בכל
 לעמדות יהודים מגיעים נות,

 פה פוצה לא אחד ואף נכבדות
ומצפצף.

מאיתנו. חוץ אחד, אף
 יהודי, שר-חוץ יש בארה״ב

 לו מזכירים לא בארה״ב אבל
היום. כל זה את

 את לו מזכירים כאן כן. כאן
 ומחרפים הלילה וכל היום כל זה

 היותו על אותו ומגדפים אותו
יהודי.

 ממשלה ראש יש באוסטריה
 (הנאצית) באוסטריה אבל יהודי,

 לטוב לא זה, את לו מזכירים לא
לרע. ולא

 את לו שוכחים לא — ואצלנו
לרגע. זה

 לאף ולא לקיסינג׳ר ולא לו לא
:אחר יהודי

 איד! א! יהודי׳ אתה
 מתי! אז יהודי, אתה
 !יהודי בתור כמה,
 !יהודי בתור איפה,

 !למה כיהודי,
ם! כיהודי, א ה
 אבל השתנה, אולי העולם

אנטישמים. אנחנו — לא אנחנו

אולי, שואל... רק אני אולי...
נאצים שהיו כאלו לחפש במקום
ארב־ או שילרשים לפני ואנטישמים

רק אני כדאי... אולי שנה, עים
כאלו לחפש כדאי אולי שואל...

ם נאצים שהם שמי או עכשיו, ואנטי
בעוד ם נאצים שיהיו שמי  ואנטי

שנה?.. ארבעים או שלושים
רק סליחה.. באמת סליחה,

לא אני בטח... לא. לא. שאלתי...
באמת  סליחה, יותר... זה את אשאל

סליחה.

ולשלוח לוםור
גר הכנסת לחבר קשה קשה,

 כל ידיעה, כל אלה. בימים שוני
משל של ביקורה בנושא מאמר

 לו מסבים בארה״ב הכנסת חת
 הנסיעה ענין זה ואין יסורים.

 הכרוך הצורב העלבון כמו עצמה
 יסע עוד הוא הכל אחרי בדבר.
 הספסלים לקונגרס הכנסת כנציג

 עם ולפגישה ברואונדי האחוריים
ה העלבון אבל יפאן. קיסר
 ,שאנ-׳ מנוח, לו נותן אינו חריף

 יוסף פורד, את יפגוש קוריון
 גרוס- וחייקה ידו את ילחץ תמיר

 במה קיסינג׳רז עם תתנשק מן
 של מזו שלו האידיש ידיעת נופלת

״הא ן הא וורהפטיג  גר- ח״כ !
ל שהושלך כמי עצמו חש שוני י

כלבים.
 אותו גרשוני, של הגדול חלומו

 לארבע קרוב כבר מגלגל הוא
 שלו ביניים שקריאת הוא שנים,
 כמו משהו הגדול. בגין ע״י תענה
 יגרשוך עוד גרשוני .הכנסת ״חבר
 שהסיכויים יודע הוא אבל מפה״

 רואה הוא שלחילופין כך אפסיים
 אבל גורר. עם משאית נהג עצמו

גדו תקוות תולה אינו כאן גם
לות.

 הישגים לו היו לאחור במבט
 לעברו קרא 23.8.66ב- גדולים.

 ״סתום לוילנר שחשבו באדר ח״כ
כת ׳69 ובינואר בולשוויק״. פיך

הפתאו ש״הופעתו — בעיתון בו
ה את הצילה גרשוביץ של מית

 בבית- ששכב מתבוסה״. מערך
 שכב שנים, שלוש לפני החולים

 רגעים הכל סך שפיגלר. לידו י
יפים.
בינתיים יפרוש. לא גרשוני לא

 חריף במשקה יגונו מטביע הוא
 ומעלה סוכר) בלי (אשכוליות

 הפותח השיר הכתב. על הגיגיו
 ע״י במשותף נכתב אלו הגיגים

ידו. ועל ביאליק

י ד ב ל
 האור סחף בולם הרוח, נשא הולם

 חרנינח. חייתם בוקר את חדשח נסיעת
 מלב נשתכחתי ח׳׳ב, גוזל ואני
חמליאח. כנפי תחת

 היא אף וחמליאח נשארתי, בדד בדד
 חרעידת ראשי על חזקנח ימינח כנף
 עלי חרדת חרד ליבת את ליבי ידע
יחידח. על בנח, על

 וחתרפקח, עלי בכתח חרש
 בעדי. חריקה בכנפח שחח וכמו
 להם, פרחו כולם הרוח, נשא כולם

.לבדי לבדי ואוותר . .

—מייסדו של ״ממישנתו—
זוחל — הקודם כל

זוארץ מ. ד״ר
הדינהאוריס׳־) ״שבחי (בספרו

 הנציב האוצר: שר
למעשיו אחראי לא

 נציב כי אמש, הודיע האוצר שר
 על הודיע אשר מן, יצחק מם־הבנפה

 איננו הנת׳׳ד, רווחי על מם הטלת
מעשיו. על אחראי

 בר־ שאיננו הנציב, כי הודה, זאת עם
המס וכי בהסתכלות נמצא עונשין,

 תוך הנישומים לציבור תמסרנה קנות
אחדים. שבועות

בחשבון, לקחת ביקש רבינוביץ מר
 בעוד שנים שש תמלאנה מן למר כי

 הוא היבש החוק מבחינת וכי חודש
לקטין. נחשב

מק בעבר ארעו כבר כי מסר, השר
 הנציב של התנהגותו גרמה בהם רים

 מספר חודשים לפני לאי־נעימויות.
 ושר בית־ספרו בחלון אבן מן ידה

 לשלם ונאלץ למנהלת הוזעק האוצר
המנו הזגוגית תיקון עבור לירות 50

 לא כאלו שמקרים הבטיח מן פצת.
בדיבורו. עמד לא אך יישנו,

 לסלוח צריך כי אמה האוצר שר
 מה ואין ילד רק בסך־הכל ״הוא למן.

 מעט שיתבגר עד לחכות אלא לעשות,
כפעולה מס־הכנסה נציברבינוביץ. מר הטעים בן־אדם״ ויהיה

ס! לא איך ש ? !ה על ס
האווירית, התעשייה עובדי פועלים, אלפי
ל וג׳ט־קומנדר, ערבה מטוסי מייצור יוסבו
נת לא עדיין לייצוא. כפיר מטוסי ייצור
הכפיר. לרכישת מחוץ־לארץ הזמנות קבלו

)7.11.75 בדבר, ידיעה (לפי

 הפוטנציאליים? הלקוחות הם מי נבדוק בואו
 ומתוחכמים? מעולים למטוסי-קרב-הפצעה כיום זקוק מי

 בקמבודיה. גם שקט. כבר בווייטנאם
 בית. תוצרת בפצצות משתמשים באירלנד

 ברובי-ציד. בילדים יורים בברזיל
 במוקשים. מסתפקים הספרדית במרוקו

נשאר? מי
 ? התיכון במזרח מישהו אולי

? ישראל
 זקוקה ישראל לוחמה. במצב נמצאת ישראל רע. לא רעיון
 השמונים, שנות מטוסי את מחפשת שישראל היא הבעייה למטוסים.

 אפשר. אם ואלקטרוני, אמריקאי, משהו
מצרים? אולי

 יש למצרים לוחמה. במצב מצרים גם טוב. יותר הרבה נשמע זה
 מספיק. נותנים לא והאמריקאים נשק, מספקים לא הרוסים :רכש בעיות
 לרכישה וחדיש, רב־תכליתי ומתוחכם, זול מטוס מחפשת מצרים

נוחים. בתנאים
!הכפיר את לקנות המצרים את לשכנע צריך

 נחסל ואנחנו הריק, לאוצרנו מטבע-זר ויכניסו הכפיר את יקנו הם
 מארצות- הזה הכ.סןז תמורת שנקבל 15האפ- עם שלהם הכפירים את

הברית.
 התנאים אחד להיות חייב זה הכפיר. את לקנות מוכרחים הם

הבא. בהסכם־הביניים המרכזיים

! ד י מעב
— שביתות שוברים אנו
 ההסתדרות התערבות ללא

 מחייבת בוררות וללא
חבלה. לבנות לנו יש

ם י ט ר ו פ א ו ב י


