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 לקרב על־מנת עוזרייך וכל את עשיתם

 י השלום את
 וכר. הטלפון ליד חיכיתם

 עבור ביוקר עכשיו לשלם שיש ברור
 חוש״המציאות חסרת הפטאלית ההזנחה

 עוד גדול המחיר יהיה הבאה בשנה הזו.
להו בן־גילו, אזרח לכל ברור זה יותר.

 חברי־ כיום שהם הסגולה״ ״אנשי את ציא
משהו. מבינים שהם וחושבים כנסת,

מברג, מאיר ראשון־לציון כדו

,ר־
 אשר אנשים, להם בחרו ומעולם מאז

 דרכים יפה, עלו לא שלהם האישות חיי
ה הפוטנציאל את בהן להפריח חדשות

 נתיבים לחפש חדלו ולא — שלהם רדום
לאושר. חדשים
לנקו הגיעו סאדאת־בגין שיחסי היות

 עדנה כל עוד להם צפויה ולא ניוון דת
צדדי. לשביל סאדאת פנה —

 בעניינים (ה) המבין הקורא(ת) כמו ומי
מתו גנובים שמים יודע. לבינה שבינו

שבע... פי קים

ככוח ולא בחיל לא
 מישטרת מפקד אמר, השנה ביולי 4ב־

הפ שיעור כי בגלי־צה״ל, חיפה מרחב
 ואין באחרונה, ירד חיפה במרחב שיעה

לכך. הסיבה מה יודע הוא
 שלפחות מכך נובע שהדבר נראה לי
את למד האמור תושבי של אחד אחוז

 הטראנסנדנטאלית המדיטאציה טכניקת
 באורח משפיעים והם מ״ט), :(בקיצור

ש סביר סביבתם. על מיסטי לא לגמרי
 דברים למיקרא שיגחכו קוראים יהיו
אבל: אלה,

 לחץ למצבי השני הבינלאומי בכנס
ש ושלום, מילחמה בעיתות פסיכולוגי

מד שני הירצו בירושלים, באחרונה נערך
 ריגבי וד״ר דומאש ד״ר — מחדל ענים

מחק השאר, בין והביאו, זה נושא על —
 באדה״ב, ערים שבעשרות המראים רים

 אנשים של אחד אחוז לפחות בהן שהיה
 הפשיעה. בשיעור ירידה חלה מ״ט, שלמדו

 ■מחקרים הכנס באי קיבלו שראיתי, ככל
כפיים. מחאו אף מהם וחלק ברצינות, אלה

ש בארץ, הראשון המיקרה זה אין
 אחוז לפחות יש שבאיזורו מישטרה מפקד
 על מוסר מ״ט, שלמדו אנשים של אחד

הפשיעה. בשיעור ירידה
 המתרגלים שיעור בארץ שיגדל ככל

 המ״ט, של הסידהיס טכניקות ואת מ״ט
 מקומות ותקיף ותתרחב זו תופעה תלך

 ה־ ממוצע יחדל דבר של ובסופו נוספים,
 אין לרדת. ויתחיל לעלות הארצי פשיעה

 נחכה פשוט ואנו שנים, של עניין זה
וניווכח.

מעון נתניי זידבר, ש

ימתקו נדפיס מים
 פרס פגישת בגלל שהוקם הרעש מה

סאדאתג״ עם

עין־השופט שרץ, אברהם

פוליטיקה הושב של וידויו
 שכל הנוראה, בהרגשה התהלכתי שנים

ש בגוש־טינופת רובצים הפוליטיקאים
ה ובהרגשה הם־עצמם, מהווים אותו

הגדו הגושים שכל פחות, לא מתסכלת
ו אחת פוליטית בתפנית מעוניינים לים

 באדר- חוק (עיין השילטון שמירת : יחידה
עופר).

 חדרו ארוכה, תקופה אחרי סוף־סוף,
 לא סיכוי! יש לליבי: תיקווה ניצוצות

קודר! הכל
ה החזרת בעיקבות צצים החלו הם

דו כשאת ראש, ניקוי הסאטירית תוכנית
ה מארכם גראוצ׳ד מחליף המצויין גל בי

 מצב על בדיווח באחרונה המתמחה אגדי,
 רוה״מנו אגב, ראש־הממשלה. של בריאותו

 שלישו, בהצלחת כנראה מתקנא היקר
 הראשון שהפרק בסאטירה, הוא גם ופתח

 ״בדרך כינה שאותו חדש בכביש דן בה
נלך.״ בה הישר

 בריא) (והפעם לחוש־הומור נוסף ניצוץ
ש כפי אשר, רוזוליו דני אצל מצאתי
 בפד, דרש הזה, בהעולס השבוע קראתי

 המעולה המקאמה של חוזר שידור מלא
 דתיות, בנות גיוס על גרופר פייסי של
 !הפעם ״עוד :המקור בשפת נשתמש ואם
הפעם!״ עוד

 בתקופה מרומם כללי באופן מצב־רוחי
 על-ידי חונכתי ילד היותי מאז האחרונה.

 מיפלגה רק קיימת בארץ כי לדעת, הורי
 !נפלאה מילה איזו המערך. :אחת צודקת
 כבדים אקס־סוציאליסטיים תותחים מערך

ה נפלאים, אנשים וגלילי. דיין כגולדה,
האכז הגלים מול איתן כצוק מתייצבים

 עוכרי ושאר מפ״ם שריד, יוסי נוסח ריים
ישראל...

 לי תינתן שבו לרגע חיכיתי חמש מגיל
 ה־ את לקלפי להטיל הגדולה הזכות
 בגיל ידידי, עליכם לא אך, כולה. ״אמת״

 ניתנה, בבית־ספרי מצער. מיקרה חל 17
 הלא וזה, לשטן זכות־הדיבור משום־מה,

 מערך נציגי עם התווכח פעיל, מאיר הוא
להת הצליח — עלינו! לא — ו וליכוד
 אמא־ בירכי על שחונכתי אני, עלות.
 כוחותי בכל ניסיתי ההיסטורית, מפא״י

 המערך, של המתפשרת ב״אמת״ להיאחז
ממני. חזקים היו השיטנה גלי אק

— נקרא אשר אז, עד בלתי־מוכר גוף
 אותי, הכריח ״מצפון״״ — לי נדמה כך

 20 מרחק להתרחק שנים, שלוש כעבור
 הש׳ עד ולהגיע המפורסמת, מהא׳ אותיות

 בגדתי כי על אני בוש אכן, של״י. של
המסורת. :במדינה ביותר החזק בדבר
 לקרוא אני יכול סוף־סוף, היום, אך

 את למלא עומד אני מאושר. אדם לעצמי
 ומחנכי הורי כמיצוות ולעשות ייעודי,

 עז- והמצפון שהשטן לא מערך. ולהצביע
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