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 ״לוקולוס" של דעתו
תה... סיני אוכל שהזמין הבי

הסיני השפע1
 לא האוכל הוויליג׳ של הסינית במיסעדה סינית ארוחה למחרת כשהזמנו ...

 מרק־עוף אכלנו לזוג. שקל 600 :הסחיר חצי היה המחיר אבל גרוע יותר הרבה היה ]
עתה. זה נקטף שכאילו רענן תירם עם מאוד, טעים מעט, מתקתק בטעם ותירס ]
 בשקדים. עוף והשנייה בירקות בשר האחת עיקריות, מנות ושתי טעים אגרול אכלנו !

 כרוב, הרבה היה למשל, (בבשר, משלה ירקות וסוגי משלה, טעם היה אחת לכל
 טעמו, את כאילו שהבליט גזר הרבה היה בעוף ואילו מיוחד, טעם לו שהיקנה
 המנות את כראוי וליווה ואפונה גזר בשר, בחתיכות מעורב היה האורז המעודן),

 כשטובלים בעיקר תאווה, מאכל ושמשום, בבצק מצופה בבננה סיימנו העיקריות. ן
 וייתכן הסינית ההתלהבות של בעיצומה עדיין אנחנו מייפל. סירופ במעט אותו ,

1 נדווח. עוד כמובן כך על נוספות. למיסעדות גם נגיע הבאים שבשבועות
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סכחכים
והדח איו להמריד

מהמדינה
 החומניס־ תאגודת דבר

טית־חילתיוב
 דופקים וכבר מלבנון נרגענו טרם
בש אחד ועוד נושאים שלושה

המתוס הישראלית החברה ערי
 אגר של האופנסיבה הכנת כלת:

יהודי״, ,מיהו לחוק דת-ישראל

חסון קורא
דתיות פוליטיות מטרות

 על־ הנשלטת יהדותית, דתית כעדה
על כגוף גדולי״התורה מועצת ידי
הישראליים. והכנסת החוק על יון

 זה שחוק התבוללות נגד המאבק
 ציוניים- ושאירגונים לשרת, בא

 אף משרת לו, נתפסים חילוניים
 ד דתיות, פוליטיות מטרות הוא

הי לאמאנציפאציה בסתירה עומד
ההיסטורית. הציונות של הודית

 גם הוא התבוללות כנגד מאבק
 תדבר לאינטגראציה זכות־האדם

רצונו• לפי תית-חברתית
 הסמי־תאוקרא- שישראל משום

 תרבות בשורת הביאה לא תית
 המדוכא המוסלמי לציבור חברתית
 בשיתוף למיניהם, קאדים על-ידי

פדי- לפי ספראטיסטי מישטר עם

ח י ב ב מ

ל חו כ ב
ב זכה בכחול חייל הסרט
 שווה הוא בזמנו. רבה הצלחה

 צריך והפגנות. מנאומים יותר
 לפני שיוצג כדי הכל לעשות

מג לערוך אפילו — בני־נוער
 כדי השבועון, קוראי בין בית

 חינם ולהציגו עותק לרכוש
ובחוגי־בית. בתנועות־נוער

כהן, גייר
קריייית־אתא
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נציגי של ושררה פילחמת-כיסאות
הקא ובקשת אדמות עלי ה,אלוהים

 פוליגאמיה להתיר השרעיים דים
 בישראל. למוסלמים

הפת- היהדות בג״ז אחד: ועוד

 בקשת נמצאת בורג-קניגן, ניות
 של התהליך את חופפת הקאדים

בק בישראל. היהודית הרגרסיה
 יהודים עם לשיוויון הקאדים שת

ור האשה דיכוי בתחום דווקא
ן סיפוק ולדות, ליצירת כנכס אייתה

ל ל חרר ח שו א מ ■וחזר ל
נאמן, יובל לשר־חמדע,

 חשל- ירושלים בעיח״ק
 יחדיו לח שחוברת מח

תובב״א.
תוכ על לשמוע מאוד שמחתי

המ בעלת הישראלית, ך,חללנית
 תוכניתך ספק: אין והחזון. עוף

 תתרום החלל לכיבוש הגרנדיוזית
וביט שיגשוגד, לפיתוחה, רבות
 אליהו עלה מאז ישראל. של חונה

 ברכב-אש, השמימה במערה הנביא
 ליום מלצפות ישראל עם חדל לא

הח תשוגר שבו והנורא, הגדול
הרא המודרנית הישראלית ללית

שנים. 3000 אחרי שונה,
 שבכיבוש־החלל האתגרים אכן,
חל מרחב־מחיה ועצומים. גדולים

אפשרו לגואל. ומצפה בשיממונו עומד יחדיו, לו שחובר עצום, לי
ה לכיבוש ומיצפים, מאחזים התנחלויות, להקמת בלתי־נדלות יות

הגי החלוצים המתנחלים לרשות עוממת הקרקע, וגאולת שממה
גוש־חללים. אנשי בורים,

 אנא כך לשם ישראל. את יקדימו אחרות שמדינות סכנה קיימת
 השלם״, החלל ״מרחב שיקרא חוק חקיקת בממשלה ליזום הזדרז
 מלא- והופקע ששוחרר ״חלל בחלל: הישראלי החוק את שיחיל
יוחזרו״ לא יהודי, לידי וסופח יהודי,

 מיצוות-הדת את לקיים יהודי יוכל כיצד היא: נוספת בעיה
ל עליו כיוון לאיזה נרות, הדלקת שבת-קודש, שמירת — בחלל

 ועוד, ויובל, שמיטה שנת תרומות, מעשרות, יופרשו ואיך התפלל,
 בכובד ידונו אשר גדולי־התורה, מועצת את לכנס בדחיפות צורך יש

 הרבי את גם לשתף רצוי זו. חשובה הילכתית־חללית בסוגיה ראש
והתנחלויות. כיבוש בענייני מומחה שהוא מברוקלין, מבולבלוביץ
 בעל מרימר, ליעקוב שתפנה מוטב המיבצע הצלחת לצורך
 הנפלאה המצאתו הברוכים. מכישוריו הוא גם שיתרום ההמצאות,

 להתנחלויות לחללית, חשמל בהצלחה לספק תוכל האנרגיה״ ״תיבת
 כמו כולו, העולם את מהחלל ולהאיר בחלל, שיוקמו ולישיבות
לגויים״. ״אור שנאמר:

 לנחות כיצד היא, פתרון לה מצא טרם המדע שעדיין בעיה
 פיתרון במהרה ימצא המהולל היהודי שהמוח ספק, אין השמש. על

 על הראשונה הישראלית החללית הנחתת למשל, כמו, מבריק,
יקר. ולא גאוני פשוט, פיתרון בלילה. השמש

אי ת ב ונזת-גן ליי, ש

לוי קורא
השמש על לנחות

*

 בזכותם להכיר (רפורמים) קדמת
חוק. לפי נישואין לרשום
להח מתכוון יהודי״ ״מיהו חוק

 הרוחנית לגלות היהודים את זיר
 את ולמסור ובתפוצות בישראל

 ש־ קבוצה בידי שערי-העם מפתח
למט אברהם אלוהי את שיעבדה

 מתכוון החוק הפוליטיות. רותיה
בישראל העברי העם את להנציח

ל אות־קלון היא ושירותים, מיני
ל כמו ישראלית, היהודית חברה

עצמה. המוסלמית עדה
המחו הגוף זכות בספק מוטלת

 _ בענייני למעורבות הישראלי קק
 בקשתם ולדחיית המוסלמית העדה

מו זו שזכות משום הקאדים, של
 של העצמי בשיחרור מוסרית תנית
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