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מציע: לוי הקורא
מנ הרב, לצערי — איש־השנה

בגין. חם
אהרון :במישפט איש־השנה
אבו־חצירא.

 סבי- מנחם בכנסת: איש־השנה
 עשה שלא על בפרס שזכה דור

דבר.
ייגאל :בקלקלה איש־השנה

הורביץ.
בת-י לוי, יוסף

פלוד של הימוון
 בית״ר הימנון נגינת על

 הממלכתי האזכרה בטכס
ז׳בוטינסקי. לזאב

 בפיר- עיון מתוך זוכר, אני אין
 ז׳בוטינסקי זאב את היסטוריה, קי

 את נקבל אם גם לאומי. כמנהיג
ש הרי הממלכתי, האזכרה טכס

ז׳בוטינסקי מנהיג
? לאומי

ממ היה ולא אינו בית״ר הימנון
העוב בעם• פלג ייצג אלא לכתי,

 השיל־ בהגה אוחז פלג שאותו דה
לשי לגיטימציה מהווה אינה טון
הממלכתיות. ערכי נוי

לוילרמת־גן שמואליל! ־־**

אותזו שונאים
 האמת את לראות צריך
 טוענת פנים, להעמיד ולא

הדבר. בעלת
 עיירות־ תושבי אותנו! שונאים

הקי את שונאים פשוט הפיתוח
בוצניקים.

מהשי כבר תתעורר קיבוצניק.
 למלמל ותפסיק הזו, הארוכה נה
 קינאה על לעוסים מישפטים לי

 שיתייחסו חשבת איך והסתה.
 ובשפע, בירק שטובל אתה, ? אליו
ו פרטית־קיבוצית במכונית נוסע

 הכל, לך יש בבית !באוטובוס לא
 למזגן: ועד והסטריאו המקרר מן

 במיפעלים אותך שמכירים אתה,
 כאשר גם — המעביד בתור רק

הפוע עם אחת בשורה עובד אתה
לים.

ה סבל כלכליים קשיים מאילו
 חבר בהם הרגיש האם קיבוץ?
אי היה? זה מתי עצמו? הקיבוץ

 אומר והיית למעלה, שם, היית לו
 שונאים היו לא אולי מטרתך, שזו

 להיות מתיימר כשאתה אך אותך.
ולע אחד דבר לומר סוציאליסט,

אחר? דבר שות
 ותסתכל תתעורר קיבוצניק,

שונ אם פקוחות. בעיניים סביבך
 אתה אם סיבה. לכך יש אותך, אים
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