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גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים
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 )4 מעמוד (המשך

 ו־ הוורידים חיתוך באמצעות כם
הדם.״ עירבוב

משוכ הריני הלב, על היד עם
 שאין האחוזים, במאת כימעט נע,

במע אתם וכי כזה, דרוזי בכלל
 ביקורת למתוח נכון מצאתם רכת,

 אזרחי- הדרוזים בקרב הנעשה על
ש לדרוזי התחפשות תוך ישראל

1 האומנם במציאות. קיים איננו
חיפה רמות, מישל

ב חושד/ת רמות הקורא/ת י•
 פרחאת הדרוזי הקורא כשרים.
ו — תמונה ראה — חי פרחאת

 הדברים את כתב אשר והוא קיים
ב הזה העולם בפורום שפורסמו
חתימתו.
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הזה״ ״העולם המלטף״,
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 ״קטן״ מישפחתו שם היה אילו
במרוקו נולד אילו ״קליין״, ולא

האנ מרבית על הנפרשת משכת,
חייהם. שנות רוב במשך שים

ירושלים נאה, סעדיה

 כי בטעות, הניח נאה הקורא •
 הרופא של ומעמדו מוצאו בגין

 כלשהם. צעדים נגדו יינקטו לא
 כי הידיעה, התפרסמה בינתיים

 תמונה) (ראה קליין ישראל ד״ר
מש לדין ויועמד מתפקידו הושעה
מעתי.
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הליכוד, ממשלת הישגי על

ובכלל.
ה מיפלס :המשמעותי ההישג

 בימי עלה שלא כפי עלה כינרת
המערך. ממשלות
ה ישיבות בעת השני: ההישג

 מקטרים רק מעשנים, אין ממשלה
ומגדפים.
יצ ממשלת בימי ציינו כזכור,

 של הגדול ההישג את רבין חק
 והנה, השעון. הזזת — הממשלה
 בימי השתנה לא דבר זו מבחינה
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הדבר. אותו

קליין ישראל ד״ר
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 היה לא בשכונת־התיקווה, וחי
 בנסיונות הרביעית בפעם מסתבך
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רו שאינני כשם הרופא, של שתו
 ה- המרוקאי... של בהענשתו צה

 להבדיל בפתיחות, הוא פיתרון
 מירוץ ברובה שהיא ממתירנות,

 פתיחות אחרת. בצורה רכושני
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 בלתי־פור־ בצורה הפתיחות תוח

טב יחסים פיתוח פשוט — מלית
המת- הצביעות תחת וכנים עיים

 לבע- טרגדיה הפוליטיקה: על
שכל. לבעלי וקומדיה לי־רגש
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ב שפורסמו דברים בות
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