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, ת ו ר י ה ! ז ל א ר ב י ל
 אדם הוא רוביסשטיין אנזוון פרופ׳

 ליבראל. כל־כך אמיתי. ליבראל נאור.
 הפרנו, לחופש לוחם ממש נאור. כל־בך
 להסמיק. לך שבא עד ובכלל, הכלל,

נאבק קדושות, פרות ■שוחט גס הוא

 בידינו סיפק היה לא ״הארץ״, הארץ
משבחיו. מקצת אפילו לספר

 ליבראל אפילו לפעמים מה? אלא
 ביפהפיות־ עלינו, לא נחשד, מיקצועי

 שהוא להוכיח מעט־לעט וחייב נפש
ב לבוא וראוי כשר פטריוט בחזקת

 לבוא מישהו יעו אס והיה ישראל. קהל
 עוכר- רובינשטיין שפרופסור ולומר

 יוכל ללמד, ראוי ואינו הוא ישראל
 — בסדר ״אני ולומר: לקום אמנון

שחק.״ פרופסור את תפטרו

 כיצד מבין לא רובינשטיין פרופ׳
להע העברית האוניברסיטה ממשיכה

 שחק״ (״פרשת שחק. פרופסור את סיק
 נגדינו! הוא הלא ).10.10.74 — הארץ
 להבין נגדינו שהוא אדם יכול ואיך

בכ הוא איך ? בכימיה־אורגנית משהו
 מייד! לפטר משהו? להבין יכול לל

 ל־ כמו גס! ראנרחות את ולשלול
סולו׳ניצין.

בגר ההיסטוריה. מן דוגמאות גם יש
ה הפיסיקה את ביטלו למשל, מניה,

המו האמנות את — ברוסיה יהודית.
 הכימיה את נבטל — אצלינו דרנית,

 שו־ שום יטפטף לא כאן השמאלנית.
עוללינו. באוזני רעל נא־עצמו,

 דעות־ חסר לסובלנות, מטיף בעוולות,
לא. ומה פתוח מקורי, קדומות,

וכל קולמוסין העצים כל אפילו

 מן תירא ״אל פעם: אמרו חז״ל
 מן אלא הצדוקים, מן ולא הפרושים

 מאוד־ היו כידוע, וחז״ל הצבועים...״
ליבראליים. לא מאוד

הפגים !?| משרד

כי הציבור לידיעת מביא הפנים משרד

ל ח א• ה צ מו ת ב ב ש
14.00 שעה )11.10.14(משל״ח גמשרי כ״ו

 העצומה עד רתח!□ ׳שואל אזדח• יתחילו
ושומרון. ביהודה ישראל שלטון נער למסת

תו בש□  עמנו, של זכו
 ־ ועתידו בטחונו למען
עון מחוג■ יוזזו ש ה ה שנ  ב

ת ח ת א רני חו א

גצייסד
השלמה ישראל ארץ למען העבודה תנועת החפשי, הממלכתית,המרכז גח״ל,הרשימה

ו נ ל ו ■חד כ
רוזנבאום. טיבור שיש טוב כמה
צור. מיכאל שיש טוב כמה

נכ רבינו משה שאפילו במקום מצליח היה מהם חוץ מי
ז העם את לאחד מצליח היה מלכדם מי ! של

 מקצווי העם• כל כולנו. מאוחדים. שוב אנחנו סוף־סוף
שחי יש — ומשוכנעים יודעים כולנו השמאל. פאתי ועד הימין

שחי רעננה. שחיתות טריה. שחיתות פן, כן, למעלה. שם תות
מלכדת. תות

 הרי האומה. ליכוד את סיכנה שכה היובש תקופת תמה
 א״י-בריטניה. של ההוא העניין את הרף כלי לטחון אי־אפשר

 מזמן שכבר ו-״נתיבי-נפט״, ״ורד״ או ״המחדל״, על לדבר שלא
היסטוריות. לגרוטאות הפכו

לישראל. הישועה את שהביאו הם וצור טיכור
ולג גנבים״ ״כולם :הלילה תוך אל למלמל אפשר שוב

משהו. נוב
 ״כולם :באוזן לו וללחוש המצפון את ללטף אפשר שוב

לכר. מתחת ההכנסות את ולהעלים מושחתים״
מאוחד. שוב להיות תענוג ממש

ה ר איד ע נו
 ״כל ידוע, אופוזיציה מנהיג אמר הכבוד״, כל הכבוד, ״כל

הזה." הנפלא לנוער הכבוד
נפלא. נוער כאמת וזה
נפלא. הוא נוער כל

מרגרינה. כמו ודליק. לעיצוב נוח רן, דבר זה נוער
הנוער. אל שילך כדאי להצליח, שרוצה מנהיג בל ככלל,

 מחנות-קייץ, ערבים, שיחות, הרכה סניפים, קצת אירגון, קצת
 כיפה כפ״פ, מקל או מפורק סטן מדים, או אחידה תלבושת

.בוער זה בוער, זה בוער, וזה — דולק אחד גפרור סרוגה, . .
 זה האדום. הוורוד, הסגול, הירוק, הקו את חוצה גם זה

קו. כל חוצה
 לו להחדיר רק צריך נפלא. דבר הוא נוער — לזכור נא אז

 לחמם מלח, או גלוקוזה עם לוורידים, הנכונים הערבים את
ונפלא. פריד מהביל, תוסס, יהיה והנוער קמעה

אצלינו? גם
 עצינו בצמרות העלים החלו ■ושוב
, להשיל ם ה י ל  השעה כאילו ע
לכד. כשרה

י י מ ולא אומות־העולם שהרי ד
 ימים בעצם נוהגות דווקא, ו ג

 ־ ב רק ולא פתויות ליהפך אלה
ג ז . ־ מ ר י ו ו א ה

הי לא מעולם שגאווה ואנחנו,
, מצדדינו תד, ם י ק ז ח  עושים ה

 עלים, מצהיבים כל. לעיני כמותן
 טמפרטו־ מורידים שמינו, מסגררים

ל מן למטה תינו י ג ר  לעונה ה
 י־ י ק ה לידיעת גלינו ומגביהים זו
ם. נ ט י

 ועימר, האדומה, מוסקבה ואם
, ו נ י נ ל א מ  יש בסתיו, שרויים ש

ק ו ד ב ו מה ושוב שוב ל ב י  ט
זה. של

פ אומרים היו מה תמהני ו ס
, ו נ י  מופר־פפ־ מ. עליכם, ש. ר

ו לו העם, ו־א. רים א - את ר י  פ
ת ו ם ר י ש ו א ב  שמצמיח ה

י ב ועוד הזה, ״הסתיו״ ־ ע ו  ת
. ו נ י נ
 של יום ״סתיו שאמר: ומי
ן — חול״ נ ו צ היה. מ

שו  תיפ
את

 הארצי הקיבוץ
מוקד את מגנה

פי כנען, חביב  ״הארץ״ סו
:מוסר

 לה־ הציבורי הועד בישיבת
ל שהתארגן הדמוקראטיה, גנת
בהש ההתנחלויות, פרשת אחר

ציגי תתפות ה הקיבוץ מפ״ם, נ
 מוקד, שינוי, ר״צ, ל״ע, ארצי,

ה מפלגת של הצעירה המשמרת
ה במפלגת לליבון וחוג עבודה
 נציגי אתמול הודיעו — עבודה

 לא מיקד שאם הארצי הקיבוץ
 מהפעולה הסתייגות על יודיע

 , שרביב , על והתנצלות האלימה
 בפרשה הארצי הקיבוץ של שמו
 נציגיו עוד ישתתפו לא זאת,

הועד. בפעולות
 מורת הביעה שינוי תנועת גם
 לא ונציגיה מוקד מפעולות רוח

ה של אתמול בישיבת השתתפי
ועד.

מילים ללא


