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ב כבר הם אז — והרצועה והרמה הגדה

 את שנתפוס הזמן הגיע במיעוט! לא פירוש
זה.

 בשמותיהם, להם לקרוא לא למה שנית:
 על גאים והדרוזים הערבים כמו שאין בפרט

 אז — נבין זה את גם ואם לאומיותם?
 עם הבנה לקראת גדול צעד נצעד בכלל

שכנינו.
 ירושלים מורגנשטיין, מיכאל

וכסף אסירים
מרו עניים רק בכלא נימצאים בארץ כאן

דלפונים. ובני דים
ה בין אחה אמיד או עשיר אפילו אין

מוזר! קצת זה אסירים.
אי-שם שפוט,

רע מפלגתי איש
 קיבלה בלילה, בשתיים באוגוסט, 12 ביום
 מדיקאות, וסבלה מעלות 40.2 של חום אשתי

וצמרמורת. שילשול
מהכלל, יוצא בלי הרופאים, לכל צילצלתי

 עזרת ביקשתי נענה. לא מהם איש אך
 והוא מטבריה, חינגא חביב מר המרכזן,

 רק ענה שנית. הרופאים לכל וחייג נענה
זערור. ד״ר

 היו אשתי, מצב את לו שהסברתי לאחר
 לבוא בתוקף סירב הוא לשוזא. תחנוני כל

 צורך ״אין טלפונית: לי והודיע לביקור,
קומ ולשים אסיאלגן, לה לתת יש בביקור.

קרים.״ מים עם פרסים
 — התורן הרופא עם התקשרתי בתשע

 שיבוא הודיע הוא זערור. ד״ר אותו שהיה
.11 אחרי רק

 כדורים סוגי שלושה לי נתן כשהגיע,
 בית• שולחן על והניחם ומעורבבים, מפוזרים

בכלל. עטיפה ללא
טבריה בן־יוסןז, חמו

 מיקרה היה ״זה זערור: ד״ר טוען •
ה תחבורה. לי היתה לא קל. שילשול של

 האוהב מפלגתי איש רע, איש הוא הזה איש
צרות,״ לעשות

השופר עם המוקיון
 שבו־ של הקבועים קוראיו עם נימנה איני
מדי החשוב. עונכם

 — מציץ אני פעם
ונפגע.

ב נפגעתי הפעם
 מאמר־ על־ידי אמת
ה נגד הארסי בם

(ה גורן הרב אלוף
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 אשר דעתכם תהיה

ר לכם אין תהיה,
 ב־ להשתמש שות

 של המעליבות מיליו
 לייבוביץ, הפרוס׳

 היילפריו ״ה- כמו בביטויים
השופר״ עם מוקיון

 דת של לזנות) {הפקרה ״פרוסטיטוציה או
פאטריוטיים־לאומיים.״ לצרכים ישראל

היילפרין, בן־חיים
חיפה להיסטוריה, מורה

גורן. הרב על ממאמרכם נוחה דעתי אין
 המקום זהו למוסלמים

— בקדושה השלישי
ומדינה. מכה אחרי

 היחיד — ליהודים
לקדושה. והראשון

שעלי אומר אינני
ב מייד להתחיל נו

 בית־המיקדש בניין
 אינו הדבר השלישי.

אדמ. בידי כעת ניתן
 אינני זאת, לעומת
בתפי פסול מוצא

בהו־ היהודית לה
 מינהג שהיא הבית,
 חורבן מאז קדמון

 בדיוק. שנה 1897 לפני השני, המיקדש בית
מיצפה־הגליל הארבלי, מרדכי

הארבלי

כעידו גביא
 שבחודש שחזיתי לכם להגיד רוצה הייתי

 כולל מדינות־ערב, עם שלום יהיה אפריל
מצריים.

ו שבועיים, לפני חזיתי הזה החזון את
 — לא ואם זה, את שתפרסמו רוצה הייתי
אפריל. לחודש עד מכתבי את שמרו

יפו לזר, נחמגי
והיאגואר זיווה

לה עלי ומירוץ מכוניות־ספורם כחובב
יריב זיווה של למכונית־היאגואר בקשר עיר
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•  זאת אי.תי. ולא אי.טיפ נקראת היא י

 ג׳י.סי,־ סי. די״טים, הסידרה במיסגרת —
ועוד. טיפ

 בטור, צילינדרים שישה מנוע לה יש •
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