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 הקובעת היא החיים איכות לא
!החיים במות אם כי —

זזארין מ. ד״ר
החיים) כמות לשיפור התנועה (בכנס

הציוווח עד הווער אומר מה
 לשעות הקבוע מדורנו במיסגרת

 נפגשנו הנוער/ אומר ,מה קשות
הציונות. על לשיחה הפעם איתם

הנפ ותמי עמי כרגיל, השתתפו,
 — פזית הנועז, בועז והמבריקים, לאים

 ה׳ שהוא — וציון הפיקחית הילדה
 כארז בחור שהוא ארז, הטוב. פרענק

 יפות, תשובות המון בעבר לנו ונתן
 הפעם. להופיע היה יכול לא

המתבקשת. בשאלה פתחתי
 ציונים? אתם (בחרדה) אני:
 כן. מופלא) (בתיאום ותמי: עמי

 כן. (בהעזה) בועז:
 כן. מבטה) (מיישרת פזית:
 כן. כן) אבל (מחוספס, ציון:
בש זה מה מהאגף) (תוקף אני:
ציונות? בילכם
 זה ציונות אחד) (כאיש ותמי: עמי

 משורש שתייגות כמו ציון, משורש
שתיה.

ש מי זה ציוני (החלטי) בועז:
בצבא־הקבע. משרת

ציו זה טייסים (מוסיפה) פזית:
צנחנים. של קצינים וגם נים,

 מי זה ציוני הדעת) (בשיקול :ציון
שביתות. עושה שלא

שבי אין בצבא (מבריק) בועז:
ציונים. כולם שם תות.

 שיהיה וגם (מסכמים) ותמי: עמי
יהודי.

 אתם פרובוקטיבית) (שאלה אני:
 שהציונות האו״ם החלטת עם מספימים

גזענית? היא
 לא. מופלא) (בתיאום ותמי: עמי

לא. (בהעזה) בועז:

הדרוזית העדה לבני
 בדרגה, העלייה עם

הל ביטול מינ חד ה  המיו
 בענייניכם שטיפל

ת במסגרת ושילובכם  הזכויו
ת בו חו ה ם של ו רחי אז  ה

הודים הי

מהירה עליה
הורגות בסולם

״י
מאחלים

המיעוטים שאר

סונדרס להרולד
 בדרגה העלייה עם

 עכשיו דווקא
ט טו מר ס טן מ  ק

שיבות  וחסר־ח
ת לראש ק ל ח ר ביון מ ק ח מ  ו

החוץ במישרד

 מהירה ירידה
הרוגות בסולם

מאחלים
היומיים העיתונים עורכי

לא. מבטה) (מיישרת :פזית
לא. כן) אבל (מחוספס, ציון
 אם אז בפרובוקציה) (מנדטיד אני:

 כפי האו״ם החליט מדוע ? למה — כף
? שהחליט

אנטי מחשבה) (לאחר ותמי: עמי
שמיות.

נאצים. (בגאווה) בועז:
נפט. מיצחה) (מקמטת פזית:
הסברה. פדחתו) (מגרד ציון:
 צייד מה לסיכום, (לסיכום) אני:
לעשות? עכשיו
עכ שרוולים) (מפשילים :ותמי עמי

לעשות. צריך שיו
 ל־ להתגייס נחושה) (במצח בועז:

ער שיותר כמה להרוג צבא־הקבע,
 לא שאנחנו לעולם להראות וכך בים

אנטישמים.

נפט. למצוא פדחתה) (מגרדת :פזית
 את להגביר מיצחו) (מקמט ציון:

ההסברה.

(בפס :וציון ופזית ובועז ותמי עמי
 על תגר קוראים בצינעה. אך קנות,
 שחצנות) ללא אך המבוגרים, עולם

 מה יותר, הרבה לעשות, יותר וגם
 העולם נעשה, אם אז לעשות, שיותר
 לדאוג, ופחות לעשות, שיותר יראה

 מה לנו איכפת שלא לעולם ולהראות
 וזה לעשות, טוב יותר הרבה זה הם,

 וזה טוב, יותר זה שלעשות גם יוכיח
עו שאנחנו להם ונראה אותנו, יוציא
 מאשר לעשות יותר הרבה אז יותר שים
קודם. אחת שעה ויפה כלום, לא

 רכה, תודה מאושר) (בוכה אני:
רכה. תודה נפלא, נוער

טוב הכל ־ טוב גנב
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פרידמן במשפט העידו וציוה וו״צמן
שרבורג ספינות הברחת את וגם הנפט הפקת את אירגו לדבריהם,

ר 1 ־■יד ז-יו :11-3
 אחת פעם בסך-הכל גנב פרידמן שמוטי שחשב כמוני לתמים

גדולה. הפתעה נבונה מהמדינה, כסף קצת
 רג-אלוף 1 העדים לרוכן והביא הלך פרידמן מר של סניגורו

 באופיו, — מושלם גנב הוא פרידמן שמוטי והעידו שנשבעו אלוף 1ו-
ובמקצועו. בנפשו

 לגנוב שהציע הראשון היה פרידמן שמוטי סיפר המבריק האלוף
מהמצרים. נפט

גני את שתיכנן הוא פרידמן שמוטי סיפר השקול הרב-אלוף
שרבורג. ספינות בת

 אבל באבו-אבוחו, גנב הוא פרידמן מוטי הסניגור, אומר נכון,
בובה. גנב מותק, גנב טוב, גנב הוא

נפלאה), מישפחה לו יש (שגם נפלא כזה גנב בין גדול הבדל ויש
מלוכלכת). מישפחה לו יש (שגם ומלוכלך עלוב גנב ובין

סליחה. פרידמן מוטי בפניך, מתנצל אני העם בשם

ישראל: בארץ ליהודים
לאו״ם תשובתנו

עליה
 מח־ דף העדה מן וטף ואישה איש כל יטול

 ויכתוב נטול־עצין הגרמים שבעים ברת־שיטין
 את ופעמים פעם אלף התם העברי בהכתב בה

 להבודק שוליים ישאיר ואף ״עליה״ המילה
 וידחפם לרבעין ויקפלם הדפים ינטול ואחר

 ויישלח הבול ויחבר לשונו וילקק במעטפת
 ושבר־ באמריקא האדם אצל הדפים מעטפת

כוחנו. בעליה כי הארץ מן והעברנום טוטאל נום
 גואל לציון ובא
לחורף רכבר הכן וגם

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

 ינום דא
 ״שן ודא

ישראל שומר
ע שוב ז ע ד ז ו הציבור ה ה י ה

י  השחצנית תביעתם לשמע בארץ ד
ם ערבים נערים אותם של י ש ב ו ח ה  

 בימים פתחו אשר קמפוסינו ספסלי
, במיתקפה אלה י  וטענתם רבת

ת ע ש ו ר מ לש ברצונם יש כי היא ה
 למעשי מחשש מעונותיהם על מור

חבלה.
 למקהלת ״סטודנטים״ אותם הצטרפו

 ״אפלייה״ על לטעון ומנסים משנאינו
ל ו כ י ב  הסטודנטים לבין בינם כ

 למלא והגיעו ו כ ז אשר היהודים
מצוות־שמירה.

ס מתפרעים אותם גמרו האם ר ו ק  
 הללו סיימו שמא או ? בשמירה
וש ל ב ת ו כ פיר מ שירות שנות ש
 רשות ותובעים המה שבאים — צבאנו
ה בנשק. לאחוז א י ל פ הנו :נוספת ו

י לבטוח כל ב ר ע ה על העומד ב
ל אחיו בעוד משמר, ב ח מ  חורש ה
ר ם כנגד מזימות ו טו נ י ט התמי נ

? הזכה שנתם הנמים מים,
 פרובוקציונרים אותם ייטיבו־עשות

ו אם ק ש נ הכ על האוניברסיטה יד י
ה האורחים נסת א נ  היא שנוהגת ה
ת בם, ו ר מ  מעונות ואף מוצאם. ל

ה ביד להם מעניקה ב ח  דבר — ר
ק פ ס  בעל־בית עושה היה אם ש
י ו פ בדעתו. ש
עלי יהא חזקה, ביד ננקוט לא אם

 אם נתפלא ובל בתוצאות לשאת נו
לשו לגייסם ויתבעו בעתיד אלה יבואו

ו רות נ א ב  לחתום אף ואולי ר״ל, צ
ע. ב ק
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השבוע פיבון




