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 ישראלית דלוגוף, -הקוראה
 ראשי על משפרת לשעבר,
 שגירשו הערביות הערים

בארצות־תב־ משעם ועל
רית.
 לביקור צאתי לפני כשבועיים

 מ- טלפונית שיחד, קיבלתי בארץ,
 שלום למען הפועל מסויים אירגון

 לערוך ונתבקשתי ישראל־פלסטין
רא לשני בווילג׳־גייט קבלת־פנים

 ה מחברון המגורשים, הערים שי
 ומוחמד קוואסמה פאר,ד מחלחול,
 שניתן היחידי והיום היות מילחם.

 יום היה קבלת־פנים בו לערוך היה
מתקיי שבו היחידי היום — ראשון

 לא — בגייט יומיות הצגות מות
ה לבקשה. להיענות יכולה הייתי

 יומיים — ביוני 15ה־ היה תאריך
בארץ. לביקור צאתי לפני

ה בין התקיימה קבלת־הפנים

ש בדיקה לפי המופץ, שערים
 עותקים אלפים בכעשרת ערכתי,

 אפילו אין לליכוד ואילו יום, מדי
ה העיתונים כדוגמת עיתון־קיר,

בארץ. בית־ספר בכל מצויים
הרצליה רונן, אהוד

הו־ב הוא כבוד איש
 להגנת לוחם הראשי הרב
 בכבוד ובועט השבת כבוד

האדם.
 שהוא גורן, שלמה הראשי הרב

 ברדיפתו ידוע ומיוחס, כבוד איש
ל והכנות. היושר הצדק, אחר

 את הורמה עד רודף הוא דוגמה:
 כי הקובעות, המנדטוריות התקנות

 תיפגע שמא שעון־קיץ, להנהיג יש
כ אך ומשרתיה. המלכה״ ״שבת

 המדינה מאזרחי כמה עוצרים אשר
אדמיניסטרטיביים, צווים פי על

כניו־יורל, כחוג־גית מידחם מוחמר
העוול על להתנצל

ו בעלי הערב. באותו 7ו־ 5 שעות
ל החפצים אריזת את זנחנו אני

 גדוש שולחן בהכנת וטרחנו נסיעה
 בית הוא ביתי ובפרחים. בכל־טוב
 תלויות הקיר על מובהק. ישראלי
 התמונות ומרבית עתיקות חנוכיות

 המשקיף ישראליים. ציירים של הן
 טרזי, לביב מר באו״ם, אש״ף של

 עימו היה ולהפתעתי לביתי, הגיע
 קצת נראה (הוא מילחם מוחמד מר

החנוכיות). רקע על מוזר
 בעלי- יהודים היו הבאים בין

 ואנשי- רבנים פרופסורים, עמדה,
 סיפר חלחול עיריית וראש ספר,

 הגירוש. מאז קורותיו על בקיצור
 באנגלית השיב והוא שאלות נשאלו

נער הפגישה רבה. ובתבונה טובה
 ל- בדרכו מוושינגטון, בשובו כה

צ׳רץ׳. בריוורסייד אסיפת־עם
 מילחם שהשאיר הטוב הרושם

 שאכן אותם שיכנע האורחים על
נד ומטופש. משווע עוול לו נעשה

להח שיש הסכימו שכולם לי מה
 יש לדעתי, המגורשים. את זיר

 שנגרם העוול על בפניהם להתנצל
הגירוש. בעיקבות להם

נידיורק דדוגוףז, אכיטל
 נ־ בחוג־בית מילחס מוחנזד •

תמונה. ראה — ניו־יווק

 הס־וס סוד
״שערים״ של

 יש אגודת־ישראל לפועלי
 מממן מי יומי. עיתון
1 אותו

 הקוראים מן מישהו יכול אולי
 להסביר העורכים מן מישהו או

 קיקיונית, למיפלגה מוזרה. תופעה
 לא הזה העולם מקוראי שרבים
 פועלי מיפלגת — עליה שמעו

 עיתון יש — (פא״י) אגודת־ישראל
 אין השילטון למיפלגת ואילו יומי,
משלה. עיתון בכלל

בשם יומון לאור מוציאה פא״י

 הוא אין התקנות, אותן פי על
 ומצפצף. פה פוצה

הרב. הוא כבוד איש אכן,
תל־אביב הכ,י דן

שי־חסד ם אנ בכרי ו
 באוזני נכה, של זעקתו

לאומי. לביטוח המוטד
 קיבלתי 1978 באפריל 1ה־ עד

 ומאז ,7570׳ בשיעור קיצבת־נכות
למ הקיצבה, הופסקה היום אותו
 פניתי והחמיר. הלך שמצבי רות
 לביטוח למוסד פעמים עשרות מאז

זוט לפקידים הן בנתניה, לאומי
ש מה וכל למנהלים, והן רים

בטיפול״. ״התיק היה קיבלתי
 וכבר דיסקוס ממחלת סובל אני

 השדרה, בעמוד ניתוח עברתי
ה באיזור בדלקת כרוך שהיה

 נחלשה. גם מרגלי אחת מנותח.
נפ חמישה בת משפחה לי יש

 ואין מפגר, אחד ביניהן שות,
 יחידי מפרנס אני לי. שיעזור מי

 חלקת את אפילו המישפחה. של
 יכול אינני שבבעלותי האדמה
 בגיהינום. ממש חי אני לעבד.
 מישפחתי את לפרנס מסוגל אינני

 היה מה יודע אני ואין בכבוד
 אנשי-חסד של העזרה בלעדי קורה

הקשה. למצבי המודעים ומכרים,
אז עכשיו שלפחות תקווה כולי

בבעייתי. נאות בטיפול כה
מופטפה, יוסף עאזם

המשולש טייבה,

סגנון של אדר.1ו1
 של המייוחד סיגנונו על

 התוקף ראש״הממשלה,
 ואת אירופה מדינות את
העולם. כל

 ראש- :האמת על נודה הבה
בגין, מנחם שלנו, היקר הממשלה
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