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 מתכוון מרידור יעקב השר
 את הציבור לפני להציג

 ואם החנוכה, בחג תגליתו
 לא מדוע אחד, נס יתרחש

ז יותר
ב / מרידוד השר של הפטנט

שיר שירו / אור יאיר חנוכה מועד

ד הויכרווו ב עו
 שלי חברה של והמקולקלת הישנה המכונה עם פה, לי יושבת אני
 נולדתי שבה במדינה הגרים לאנשים, מילים כמה לכתוב ומנסה
בכיף. חיי, כל את חייתי ישבה

 טובות שנים כמה איזה אחרי בישראל, בחזרה אני שנה כבד
 הבעיה זה. מיכתב דרך אליכם פונה אני ולכן בעיה, לי יש בחר׳ל.

.666 רואה אני ,6־6 לראות שבמקום היא שלי
 מובטחת להיות ממשיכה עדיין המובטחת הארץ חברה, תיבהלו, אל
הפעם. הרבה ישרדו לא השני את אחד נהרוג ואם מכם. לכמה

 לי הזכיר וזה מתים, דגים המון בעיתון בתמונה השבוע ראיתי
 קצת אולי כמונו, ממש אלוהים, נשמה ובכל נשמה, היתד, דג שבכל
שונה.

כהן? ספרדי? אשכנזי? התבלבל. כבר שלנו העליון הגזע
 שגם וגיליתי בברזיל, (גיזעי) כושי בחור עם כשנתיים חייתי

ואהבה. מיסטיקה ריקודים, מוסיקה, גם להם ויש נשמה. יש לכושים
 הצליפות את תמיד וזוכרים השונאים כאלה גם ביניהם יש

 השחור, גבו על קיבל שלהם הסבא של שהסבא עבודת־הפרך ואת
כמונו. ממש

שיגעון! — לעבוד אוהב הזיכרון של הזה שהתא ככה
 ״יהיה :האלה המילים זוג את לשמוע לי נשבר כבר מזה, וחוץ

ועכשיו.״ פה זר, טוב הכי ״המקום או טוב!״
ירושלים לני,

ביט את יגבירו כאלה שבסיסים
חוננו.

תל-אביב שריק, יוסף

קודה טול
ההס דואגת באמת למי

ז תדרות

 החיים לאלה דואגת ההסתדרות / ביודהמיקדש יבנה / ישן־חדש
קלאסי מיקרה לקדהעוני. מתחת 4• חדש. בזה במהרה במהרה,

תל־אביב אם,

א|הדי^ני ביטחון
ה האסטראטגי השיתוף

 אר- עם ישראל של מוצע
את יהפוך צות־הנרית,

 הביטוח עיניך. מבין קורה טול של
 לקופת־חו־ סכום מפריש הלאומי

 מ־ החיים פנסיונרים למען לים,
וההסתד שלהם. הביטוח קיצבת

 סכום גובה עושה? היא מה רות
הקיר. אל ודבר לך כפול.

חיפה כהן, יצחק
• • •

א סוד־ נגד, ד
 מבקש לשעבר הכדורסלן

מא מסתתר מה להבהיר
ש הביקורת דיברי חורי
 תל- הפועל אגודת על מתח
ה ״העולם (ספורט, אביב

).2305 זה
 שהייתם כך על תודה כל, קודם

ש־ העיתונות נציגי מבין היחידים

ברז׳נייב יו״ר
גרעיני נשק

 למיתקפה למטרה ישראל
ה במילחמה סובייטית,

באת.
 המיס״ יו״ר ברז׳נייב, ליאוניד

הצ הסובייטית, הקומוניסטית לגה
 הגרמני.שפי־ לשבועון בראיון היר
 תשתמש לא בריודהמועצות כי גל,

 מדינה נגד שלה הגרעיני בנשק
 או אטומי, נשק מייצרת שאינה
בתחו כזה נשק מחזיקה שאינה

מה.
זוהר כדורסלן־־עכר

אבנים זריקת לא

 עלולה ברית־המועצות :מכאן
מדי כל נגד כזה בנשק להשתמש

ה או גרעיני, נשק המייצרת נה
בתחומה. כזה נשק מחזיקה

 מדינה ולא עראפאת יאסר לא
 אלא בסכנה, מצויים פלסטינית

האמ והיבשה הים האוויר, בסיסי
יש קרקע על המצויים ריקאיים,

ראלית.
מנ של העיוורות אשליותיו רק

אמונתו מאחרי עומדות בגין חם

 יחד דברי• את לסרסם מוכנים היו
 מיגבלות ביגלל אולי זאת, עם

 מ־ חלק על רק דגש הושם מקום,
וכוללת. מקיפה בעייה

 אינה שלי המפורטת הביקורת
ד אלא תל־אביב, הפועל ד ג נ ע  ב

 רבים שותפים ולדיעותי הקבוצה,
ב פעילים עדיין חלקם וטובים,
 שהרימו אלה ומרביתם, אגודה
בחוץ. נמצאים באכזבה, ידיים

 אינה פוליטית, אינה מטרתי
)16 בעמוד (המשך
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