
השואה? את קראת
א, תי אבל ל אי ם את ו סו ה

 הממשלה החליטו מה
למה בקשר וההסתדרות

יה! פו
 כי בעיתונים, לקרוא נחרדתי מה
ב לביקור האו״ם מזכיר שהגיע ביום

ו ראש־הממשלה עם לפגישה ארצנו
 מפגינים עשרות כמה העזו שריה,
ולהפ בן־גוריון התעופה לנמל לבוא

 עם ואלדהיים מר של פגישתו נגד גין
ה תחת ודיין וייצמן בגין, האדונים

!״ילדים רוצחי עם תדבר ״אל סיסמה

ל גבול האין 1 נידרדר להיכן עד
י ? הייתכן י ה״דמוקרטיה״ השתוללות

וב בעולם, אחת מדינה עוד היש
 שבה שלנו, כמו מדינה־במצור ייחוד

 בשם בריש־גלי לכנות אנשים יכולים
ה ראש־הממשלה את ילדים״ ״רוצחי
החוקית? הממשלה ואת נבחרת
 שכאלו, ״אנשים״ בתוכנו יש ואם

 — העיתונים את לשאול רוצה אני
ו כאלה, דברים לפרסם צריך מדוע

ה להמחשת תמונות בלוויית עוד
? זוועה

 מבולבלים, נערים קומץ ולאותו
להס אני רוצה ?מתוסבכים מסוממים

 שיתבגרו ואמונה תיקווה מתוך ביר,
ה בארץ אין בידם. טעות כי ויבינו,

 ויחידי. אחד רוצח־ילדים אפילו זאת
ול רצחנו לא מעולם היהודים, אנחנו,

 אף ולא ילדים לא נרצח, לא עולם
 עושים, שאנחנו מה כל אדרבה, אחד.

 נעשה לעיתים, טועים אנחנו ואפילו
 ילדינו, על להגן — אחת מטרה מתוך

עליכם. וגם
 — בעיניכם חן מוצא זה אין ואם

 שונאי־עצ־ עוכרי־ישראל, מכאן לכן
 רוצחי־ בעצמכם אתם שכמותכם. מכם

ה פויה! לכם! שתתביישו ילדים!
לכם! מוות

מלבנון? ישראל ודמו: מתי
 שהושג החדש ההסכם על־פי

 וייצמן משל, ולדהיים, ה׳ה בין
מו לגבי ודאות עדיין אין וארליך

הס לבנון. מדרום צה״ל גסיגת עד
 מסגרת הסכם בגדר היגו זה כם

 התנאים יווצרו שלא ועד בלבד,
נסיגה. תהיה לא הדרושים

? הדרושים התנאים הם מה
הת פירושם הדרושים התנאים

דורש. צד שכל נאים
 של המשמעות מה אכל תודה.

 החדשות הממשלתיות ההבהרות
: 242 להחלטה בנוגע

ב מדובר ללבנון באשר ראשית,
 השאלה נשאלת ואבן ,425 החלטה

 לגבי גם מתייחסת 242 החלטה אם
ירדן?
נו?

האחרון ברגע

 לא אני
 שדם אכתוב
 על דבר

 האירדויזידן
לא

בידדרדן
ולא

שעשועון

השאלה. אבן זאת
התשובה? ומהי

 מתייחסת בהחלט 242 החלטה
 מתייחסת ירדן גם ואכן לירדן,
 לא הממשלה שני, מצד אבל אליה.
 ירדן, לבין בינה יחם שום רואה

 יהודה לבין בינה זיקה אם כי
ושומרון.

? וההסתדרות
מסכימה. ההסתדרות

מי? עם
ששאלת. מי •עם
מחירים? העלאות יהיו לא אז

 יהיו לא הבנת. לא אתה לא.
משכורות. העלאות

? ההקפאה עם ומה
 החוץ שר נוסעים זה בשביל

לארה״ב. הממשלה וראש
באוניה? או במטוס
במטוס.

החובל? רב במה כן בבה, אם
יודע. לא

רואה? אתה
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1 הזה נעז״ן לעשות מה אין |
ציפור. נשארת וציפור ערבי נשאר ערבי

הזה. בענייו ולא הזה בעניין לא לעשות, מה אין
ציפורים. להיות מתעקשים דווקא הערבים אבל

לעשות. מה אין הזה בעניין גם
ציפור, לא הוא שבן־אדם להם מסבירים שנה אלפיים

 חושב והוא ערבי נשאר ערבי לעוף. מתעקשים דווקא הם אבל
הזה. בעניין לעשות מה אין ציפור. שהוא

 נפגע הוא אבל לעוף, אחד ערבי ניסה שוב השבוע הנה,
הרוג. ונמצא באוויר ,מירייה

 ימשיכו הם לא• !הלקח את ילמדו שהם חושבים אתם
 בעניין וגם ערבי. נשאר ערבי הזה. בעניין לעשות מה אין לעוף.
לעשות. מה אין הזה


