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 — מייסדו של ממישנתו —
 חושב שארנה חושב אתה

קיים. שאתה משמע
זוארץ ד״ר

וטעותו״) האיש ״דקארט, (במסה

 של התפרעויות
מוסתים תלמידים

 שד הטננות־מחאה
להם שאיננה תלמידים

ם חבלי מ ב מנצלים ה שראל ילדיילדי מוכיחים י
ת ציבורית! עירנורופוליטיות למטרו

 התפרעו ורמאללה שבם בערים מוסתים תלמידים
 תמונה), (ראה גתי־סיפרם בחצרות בפראות אמש
 הגדה לערביי עצמי מימשל להעניק ההצעה בנגד

המערבית.
ההתפרעו את פיזרו מוגברים בוחות־־מישטרה

תלמידים. עשרות במה ועצרו יות,

 הפגינו הארץ רחבי מבל להם שאיבפת תלמידים
הח על במחאה תמונה), (ראה המונית כעצרת אמש
 הציונות את שהישוותה האו״ם של הניבזית לטתו

לגזענות.
 המופתי הסדר על שמרו מוגברים בוחות־מישטרה

במקום. ששרר

אשם? מי שיעשו התוויות
העובדות את
 צורה היא שהגזענות האו״ם עצרת החליטה בו יום באותו

 מדינה הקמת על החליטה גם היא כזה) משהו (או ציונות של
פלשתינאית. ־

ליון שלושה ת מי אני תוויו ת ישנו לא ציוני״ ״ ת. א העובדו

 הקמת על האמריקאי המימשל גם החליט אחר-כך יומיים
פלשתינאית. מדינה

העובדות. את ישנו לא מצפת״ ״אני תוויות מיליון שלושים
 בהקמת תומכות העולם מדינות כל) שנית: אומר (אני כל

ישראל. לצד (לפחות) פלשתינאית מדינה
העובדות. את ישנו לא ז׳יררדו״ ״אני תוויות מיליון מאות שלוש

תקום. קום פלשתינאית מדינה .
בכוח. זה. את לקבל אותנו להכריח יצטרכו שכרגיל אלא

 נהרג קצת, נפצע מעט, נותש נילחם, אנחנו — נישבר לא אנחנו
 נשלים הבאה, אחרי או הבאה האדמה״ ״רעידת אחרי ואז, קמעא

העובדותי עם
תווית. שום כנראה תשנה לא הזאת העובדה את וגם
צ׳או. בגיוט. להתראות אז

 משהו טכני. עניין הוא כרגיל, הכל,
 מה קרה ולכן מישהו בגלל דפק לא

שקרה.
 מי לחפש זה עכשיו שנשאר מה
אשם.

לי מיני כל שזה טוען לפיד יוסף
רו ואמנון אלוני שולמית כמו ברלים

 אפליה על מאמרים שכתבו בינשטיין,
בישראל.

ש טוענים זאת, לעומת הליברלים,
 גילן ומקסים קפליוק אמנון בעצם זה

שחק. ישראל זה הרבה והכי
 האשמה, על המאבק של זה בשלב

 ולא-ליברלים, ליברלים שכולם, ניראה
שחק. על להסכים נוטים
 דעות, ברוב מחליטים אז כך, אם
 ישראל זה שאשם שמי מתנגדים, ללא

שחק.
 אותו לפטר זה עכשיו שנשאר מה

בסדר. יהיה הכל ואז מהאוניברסיטה
 החלטותיה את תבטל האו״ם עצרת

 וכל לאגודת־משוררים יהפוך ואש״ף
 היחסים את יחדשו אפריקה ארצות
 אפרים בהרי דולרים מחצבי ונחשוף

שבי יהיו ולא בבאר־טוביה נפט ונגלה
 יתגייר וסאדאת יסגר והפער תות

יעלמו• והפלסטינאים
המשיח. שיבוא להיות יכול וגם
להגיע. לו שמפריע מה זה שחק, רק

אח ״ידיעות עיתון תרת
העיתון? מי של רונות״.

 הציונית תנועת-הכוער של, א.
בפלויישטי. ״החלוץ״

 ו- נהגי-הפרדות גדוד של ב.
בלתי-מפלגתיים.

מוזס. נוח של ג.
פיל״? ״ועדת זה מה .7

 שמורות- של קישוט ועדת א.
בקניה. הטבע
 הלורד של בראשותו ועדה ב.

בכ השחיתויות לבדיקת אלפנט
דורגל.

ה השילטון מטעם ועדה ג.
הציונות. על גזירות שגזרה בריטי

:הסיסמה את השלם עתה,
״.-----------צ ״אני י
 אבקת■ של מיבמים 15 צרף
 את ושלח הארץ תוצרת כביסה

 ואלדהיים, קורט :אל הפיתרון
 ניו■ ,24ה־ הרחוב או״ם־שמום,

ארצות־הגרית. יורק,

מכתבים
למערכת

השידור! רשות תפוטר
ב בטלוויזיה צפיתי בשבועיים לפני
 של בהנחייתו שלי״ הסוד ״זה תוכנית

זוהר. אורי מר
 היה תוכנית באותה מבעלי־הסוד אחד

ש סטלמן, נחום מר המחונן בדורגלננו
 ב־ בריה״מ של שערה את להבקיע זכה

נפלאה. ראש נגיחת
 שאל הסוד, שנתגלה לאחר והנה,

 זה האם סטלמך, מר את המנחת לפתע
 הובקע ההוא ההיסטורי שהשער נבון

 סטלמך ומר (אופסייד) נבדל מעמדת
היה• כך בי לצופים סיפר אכן

 הידועים במניעיו, לחטט רוצה אינני
תמי את שניצל זוהר מר של היטב,
 שם את להשמיץ כדי הכדורגלן של מותו

 הנהלת על תמהתני אך ;ברבים ישראל
 מישדר אישרה אשר על השידור, רשות

הש של אלו קשים בימים המספק, כזה
 הנאציזם, והתחדשות ישראל עם מצת
 רוסיה של הארסית לתעמולתם נוסף נשק

הערבים. וגרוריה הקומוניסטית
 רשות פיטורי את כן על תובע הנני

השידור.

הציוני הכפר עמיצח, עמיקם

השבוע: ביפו!


