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 פני על שכזה, בתור העקרון, עדיף בשבילו
עצמו. העניין

פרנקפורט שנוקם, הנס ד״ר
המערבית גרמניה דמיין,

הראשונה אילת
 ו־ בכלל, מתל־אביב כנראה רחוקה אילת
 בפרט. גליקסון מרחוב

 הזה (העולם חשיש מעשנים אילת תושבי
כש ורק אך )1475

או אליהם מזדמנים
מ־ חשובים רחים

י שאינם תל־אביב,
מ־ להיגמל כולים
 כשהם גם זה מינהג

 כי דרומה. מדרימים
הכנסת־אור־ מידת

 מן אחת היא חים
 של היפות המידות
אילת. העיר תושבי

 תושבי כששמעו
מ־ שאורחת אילת

אלי יורדת תל־אביב
 אולי או — הם

 בחשיש והצטיידו הזדרזו מיד — עולה
כהלכה. פניה לקבל כדי סמים, ושאר

 את נתן לאילת מתל־אביב הרב המרחק
(העו השאבעס חוק על בכתבה גם רישומו

 יש באילת כי נאמר בה ),1476 הזה לם
 המערך זכה כידוע, הדתיים. עם קואליציה

 ולא לוי, יוסף העיר ראש של (בזכותו
 ברוב אותו) המרכיבות המפלגות בזכות
ה הגבלות כי להניח ואין באילת, מוחלט
 אחרות, מקומיות במועצות יונהגו אם שבתי

הדרום. בעיר יושלטו
 היא להונולולו הישיר החיוג שיונהג לפני

 מן בו שישתמשו וכדאי לאילת, כבר קיים
המתפר הידיעות את לבדוק כדי המערכת,

 — תתפלאו — והמגיעות בעתון סמות
לאילת. גם

אילת מפיס, אלכם

 האירה אילת על תבור שולה של כתבתה
 הדרום, עיר של האפלות מפינותיה אחת את

 קיימת שהאפלה כפי הקיימת, אפלה פינה
בכל.

 זו פינה הוארה הרב, ולכעסנו לצערנו
 נכון יחס וללא מדי מסנודר מדי, רב באור

הקיימת. למציאות וממשי
מדר, יעקב פקיר, ^,רדכי

אילת דרור, ונסים וינר חיים

 ראש־המערכת ובאיגת לכתבה, בהקדמה
 על שמדובר בפירוש צויין גליון, באותו
 הצדדים אחד רק ושזהו — האחרת״ ״אילת

עיר-הדרום. של

וכן אב
 ב־ שנתפרסמה בן־יהודה, הבלשן תמונת

 הזה העולם גליון
תמו אינה ),1474(

 תמונת אם כי נתו,
בן־ איתמר בנו,

אב״י.
 בעל היה בן־יהודה

ו מחודד, זקן־טנטר
 גם מצבטיים. מרכיב

 רוח על לדבר מבלי
להב ראוי הקודש,

והבן. האב בין חין
אורנן, עוזי ד״ר

העב האוניברסיטה
ירושלים רית,

 העניין. הבהרת על אורנן לקורא תודה
 איתמר היה הזה העולם של הכתבה גיבור

 בן־ בן־ציון היה האמיתי ששמו בן־אב״י,
 בן־אב״י, של התמונה תחת הכותרת יהודה.
להטעות. איפא, יכלה, בן־יהודה״, ״בלשן

איד?! איך, איד,
 נהג הוא לכנסת, נבחר אבנרי שאורי לפני

 אותו הערצנו ואנו אשכול, לוי את להשמיץ
 עם המלאה הזדהותנו בגלל וזאת כך, על
מפיו. שיצאה ומילה מילה כל

אב אורי טראגי. מיפנה חל עתה והנה,
 האדם הוא שאשכול המדינה לנשיא אמר ניי

ב (בהסתייגות הממשלה להרכבת המתאים
 הדתיים). עניין

איך? קרה? זה איך
 שותה אבנרי שאורי מאז הדבר. לנו צר

הישראלי, המיסים משלם חשבון על תה
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אורנן

מסים

סלניק פרסום
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