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

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

גם
אנוזנן
בעד
העולמי חגנגסטריזם ...הלאה

ציוננו ציונה
וסרשפיץ) גבויאלה :(מקודם

6 ציץ נווה־ מבוא
אייזנשטרק) סימטת :(מקודם

ציונה נם־
עקרו!) :(מקודם

ה למדינות למלקקים ...הבוז
! נפט

 (כץ) פנימה ■כרבכ־ עוד כד־ רפי
א,42 עין־לציץ־צופיה רחוב

תיקווה פתח־

ו העצים מן ירדו אתמול ...רק
 מה... יודע מי עצמם חושבים כבר

 ככזל־ייסדנו־את ופיזי אדברט
היהודים מדינת רחוב

 16 האנטישמית) ברזיל רחוב (מקודם
(ח״א) אלטנוילאנד

!...בעד אנחנו .״גם
:2ג/ כיתה תלמידי

 כהן הנקין
 רכינוביץ רופין

 לוי סוקולוב
 אכסודום צחי

 בלפור (מויש) מוישדה
אחד־העם סיגלית

פינת
המעשה

הציתי
 מתל- תומא-שיק ישעיהו הקורא

 אשר קבוע מדור לפתוח לנו מביע אגיב
 גס הוא טובים. ציוניים במעשים יעסוק

ציו קטעי־עיתונות למכתבו וצירף טרח
 ציוניים עיתונים מתון גזר אשר ניים

 ציוני קטע לפניכם הנה ונפוצים. ידועים
:לדוגמה

הצעי שני נגד .החשדות
 ג׳יסר־א־זרקא, מהכפר רים

ה בראשית הוצא שנגדם
מעצת. צו שבוע

ב עתה נחקר־ם
 כה עד אך מעצרם, מקום

 בינם קשר כל נמצא לא
הצעירה. רצח לבין

 הרצחה חקירת על ידיעה (מתוך
 מיכאל) ממעגן יעקובי עירית של

12,11.75 אחרונות, ידיעות

מקד שמר מ האזרחי: המ

לאומית! קליעה - הספורט
שנית: ננסה סליחה... אופס,

לאומי! ספורט - הקליעה
כהן, מולא האזרחי, המשמר למפקד

 שתי לצוד כיצד מועילה הצעה יש
 את לשפר אחת: בירייה צלחות־חרס

 משחקי לקראת בקליעה יש,-אל השני
 הטרור בעיית את ולפתור מונטריאול

 להפוך מציע כהן מולא אחת־ולתמיד.
!לאומי לספורט הקליעה את

לאו מיבצע מעתה מוכרז זה לצורך
 כל כמו הוא, גם שייקרא חדש, מי

 ״צבר״ הקודמים, הלאומיים המיבצעים
 רובאי). בזוקאי, (ציוני), צלף (ר״ת

הגו הכושר את להעלות נועד המיבצע
 יקטין ישראל, תושבי של והרוחני פני
 מהתקפי־לב הסובלים מיספר את

 המוני את מדוייקות בצליפות וייחסל
 הארץ, ברחובות המשוטטים המחבלים
 הצד על סרוגות אולימפיות כשמטרות

חזם. של השמאלי

 בכנס השבוע שדיבר המישטרה שר
המשמר לחברי איחל האזרחי, המשמר

 צליפה אקדחיו: את המשמן ישראל ולנו ומוצלחות, ארוכות שמירה שנות
ומהנה. נעימה לעם ולאחל להוסיף אלא נותר לא

שיגרתי סיור כשעת האזרחי המשמר חוליית

אדמו[* דשו אחרון רמוס׳ מנתב
 ואלמוני, יקר שר
כ תיק באיזה לנו איכפת לא
 מיפ־ איזו ומטעם מחזיק אתה דיוק

 אנחנו נבחרת. לגה/סיעה/חטיכה
לא אם ברור: שיהיה רוצים רק

 — סוציאלית לרווחה מישרד יקום
בגללך. יהיה זה

אחו על סיפורים לנו תספר אל
 גוש בתוך חטיבה של יחסיים זים

האהבה ־על לשמוע מוכנים ואיננו

ה לתיקו שר בין השוררת והזיקה
 המפד״ל, של הסכיזופרניה חביב.

 והשאיפות טפ״ם של התסביכים
 אך של מעניינו אינן ברעם של

אחד.
 להצדיק תוכל תמיד שאתה נכון

כ החדש המישרד אי־הקמת את
 תמיד ותוכל שכנגד, הצד אשמת
קואלי משבר בכך שמנעת לטעון
 יקר, שר לך, דע אבל — ציוני
 אתה ומיובש. ישן טקסט זה שגם
 אתה ורק הזאת בממשלה שר

בה. שקורה למה אחראי
 משרד את לראות רוצים אנחנו
 ולא כעובדה, הסוציאלית הרווחה
 מה זה, את תעשה איך לנו איכפת
 רק זכור תוותר. מה על או תקריב

 הניתנת האחרונה ההזדמנות שזו
 הנאומים שכל להוכיח כדי לך

 לא _ בסופי־שבוע לעם שנשאת
 מתוך רק באו ולא מם־שפתיים היו

תאוות־פירסום.
סו לרווחת מישרד יקום לא אם

ב ישיר אשם בך נראה ציאלית
 ונזכיר לפנינו זה את נרשום כך,

 פיך, את שתפתח פעם בכל זאת
 ו־ הגרוע מצבנו את להסביר כדי

הידוק־חגורות. בדבר דרשה ותישא
האחרון. המנומס המכתב זה

שתצליח.

שלן! הצנזור להיות לי תן
 וזקן. שמרן פוליטיקאי כידוע, הוא, הנוכחי הצנזור
 באומנות. כלום מבין לא ת׳צמו שמציע ההוא

 איומה. פוריטאנית היא היא, גם שרוצה החיא-חהיא,
 ליברל. ת׳צמו עושה רק מח-שמו

 בקולנוע. מילה מבינה לא ההיא
 במין. שקשור מה כל שונאת מה-שמה

פוליטית. קאריירה רק רוצח ההוא היוצמח

־ אני אובל
ת, מבין אני  צעיר, אני ליברל, אני באמנו
הב אני בקולנוע, מבין אני  אני מין, או

— טובתך את רק רוצה אני מתקדם,

שלו! הצנזור להיות לי תן




