
 הדואג זה הוא ׳מהתמוטטות. ישראל של
הפרופסורים. ולא העם, של לגורלו
— כגון קטנות, עובדות כמה ישנן ואם
הראשו ההתייקרות הוכרזה כאשר >•

נר לא שנה, כחצי לפני ספיר, על-ידי נה
התו והסוחרים. הבנקים של המלאי שם

 600כ־ של המלאי, לבעלי רווה, — צאה
ל״י. מיליון

 עד שוממות, היו אשדוד אדמות י•
 חלק ומכר ישחזר בן־עמי, לעובד שנמכרו

 בן־ כי הטוענים, יש למדינה. חזרה מהן
 לדונם, ל״י 30ב־ האדמות את קנה עמי

ה ל״י אלף 300ב־ בחזרה אותן ומכר
ל״י. מיליון 150 — בעייסקה הרווח דונם.

 — אלה כגון קטנות עובדות ישנן ואם
משטינים על־ידי סתם מועלות שהן הרי

ב המצב מה יודע כספיר ימי ומקטרגים.
ישראל. דלת־עם אצל אמת

גבעתיים וכסדר, אברהם
 הזמיכו הצלמים ■

הימכות את לעצמם
 — וקוק בלטינשטר הצלמים רבותי,

 ולא התחשבות לא לכם מגיעה לא לדעתי,
 כשניסיתם שקיבלתם המכות על רחמנות,

 בגילוי-דאע הכותל ברחבת צילומים לבצע
).1775 הזה העולם המרביץ״, (״הרב
 ואן שביחילוניים, חילוני הנני עצמי אני
 שעת בתקופה כיפור, ביום לעשן נהגתי

 יכול אינני זאת למרות אבל — עישנתי
אתכם. להצדיק

ל מקודש למקום נכנסים הייתם לוא
נע מסירים הייתם לא האם — מוסלמים

 — ליהדות מקודש במקום למה אז י ליכם
 ה־ למה המקומי מנהגי על תקפידו לא

ו האנטי־יהודית אפלייה
ירושלי! הוק, שמואל

ושוב ■

במשטרה מכות
כאר ועוד אני הוכיתי ,27.8.71 ו׳ ביום

כא חיילים, !חלקם ובחורות, בחורים בעה
 סמל על־ידי המרתף, בתיאטרון היינו שר

ברו בצורה נעצרתי דיזנגוף. מנפת חזות
ל והושלכתי ומכות דחיפות תוך טלית

 ואף למעצר התנגדתי שלא למרות ניידת,
 אחד למעצר. סבירה סיבה כל היתד, שלא

 את חזות מסמל ביקש התיאטרון מבאי
 היכר, לדרישתו ובתשובה האישיים פרטיו
המש לתחנת כשהגענו ועצרו. חזות אותו
להת התיאטרון מבאי כמה ביקשו טרה
 סרב החוקר המשטרה. אלימות על לונן

 את לרשום החלטתי תלונתם. את לקבל
 הסמל עלי התנפל זאת, כשעשיתי מספרו.
והיכני. פרנקו

 הסמל ניסה שם המעצר. לתא הושלכתי
כ לקיר נצמדתי אני להכותיני. פעם עוד

 של שמץ למנוע כדי לגופי, צמודות שידי
 לא אף מצידי. התגרות היתד, שלא ספק

הסמל. של ההתגרות דברי על עניתי
)12 בעמוד (המשך

רואיף.. כל לב להקסים הרצון
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