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 דקות 25 בן לשעור ל״י 10 רק
מהשני). (החל מבחן ל״י 50

תל־אביב. ,50430 טלפון
 .46 הכובשים רח׳ פינת ,19 נחמיה רה׳
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מכתבים
האם
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 להירשם יהיה אפשר שבקרוב אומרים
 — עניינים ללא כיהודי הפנים במשרד
בית־כנסת. להקמת מתאימה תרומה תמורת

רמת־גן גלזר, י.

 מעצר 1
מינדזלי

הסי / מינהלי. במעצר יושב אנכי
 שסירב ערבי / ערבי. שאני אדוני, בה׳

 שאף אדוני, ותמיד, / הנפש, מכירת
לחופש.
 ושלום / עמו, בני סבל על מחה

 במעצר יושב לכן / עימו. נשא צודק
ערבי. וגם מאבק, ניהל כי / מינהלי.

אל־אסמר
הבלתי ■

אפשרי
 / הבלתי־אפשרי, ממני תדרוש אל
 /להמריא. ולשמש הכוכבים, את לצוד

 / היום, את ולחסל הים את לייבש /
בן־אדם. אני הכל בסך
 ] מאהובתי להיפרד תדרשוני אל

 אנכי / ילדותי. מזכרונות מאור־עיני,
 מכרם אהבתי ותאנים הזית, בצל גדלתי
הבית.
 וצבר / ההר גפן על לדבר ולא
השאר. וכל העמק

ולר / הזמיר לשירי התרגלו אוזני
 ולכן, / יבעיר. בכפר הדרור את אות

 ממני לדרוש / אפשרי זה אין ידידי,
מולדתי. את לנטוש

אל־אסמר, פאוזי
מון כלא ד

דמון. מכלא נשלחו האלה, השירים
 הערבי־ המשורר על־ידי נכתבו הם

במע העצור אל־אסמר, פאוזי ישראלי
 פאוזי כתב השני השיר את מינהלי. צר

ת עזוב לפיה אפשרות בעיקבו ה את י
ת ארץ תו ן על־ידי וישתחרר לצמי  מ־ כ

בית־הסוהר.

או ן3 ■
כרוז

 הזת (העולם למאמר להתיחס ברצוני
 מתמאטית בנוסחה בת או בן עשה )1714

 כיצד הנכבד שפירא משה מר את ולשאול
 י בן וללדת להתחתן הרוצים זוגות ינהגו
 שכיח).. (הדבר בהריון כבר האשד, כאשר

 האשה. נכנסה בו החודש לפי יתחתנו אולי
להריון.

נוספת. נוסחה להיות יכולה זו
תל-אביב ויגודה, עודד

כבודו ■
מוגה במקומו

 של ההספד נאום את ברדיו שמעתי
 משה. חיים של קיברו על ראש־הממשלה,

 בהן מדבריה, התרגשתי וממש ז״ל שפירא
ומעשיו. הנעלה אופיו את נס על העלתה

 קשה; פגיעה זו תהיה לא האם השאלה:
 תקבל היא אם ז״ל, שפירא של בזיכרו

כבודו׳ אשר רפאל, יצחק את במקומו
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