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מיוחד מבצע

טלוויזיה למוני
אסריל-מא׳ בחדשים

 אחריות שנים
חנם!* חלוף לקי

הראש על נפלנו לא
 לך להעניק לעצמנו להרשות יכולים בהחלט אנו
 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת את

בישראל! טלויזיה למקלטי חינם כיום
 טלויזיה של באמינותה משוכנעים שאנו מפני זאת

 מקלט מכל יותר ימים להאריך וביכלתה ״מץ״
אחר. טלויזיה

 בטלויזיה כלשהוא חלק יתקלקל זאת בכל אם אך
 חלק את תקבל האחריות שנות 5 במשך ״מץ״

! — האורגינלי החילוף ם נ י ח
\1£ז׳2 טלויזיד. קנה — אחראית טלויזיה קנה

״רלפו״ של המיוחדת האחריות תעודת את ודרוש
בע״מ.

1 במעבדות יבוצעו שהתיקונים בתנאי * 2] הארץ. ברחבי ׳£̂]
השק״ם חנויות בכל להשיג

 בקליטה בשירות, באיכות,
לכל מעל !52^ טלויזיה ובקול

:לגיירא
 לאחרונה כאן נפוצו עקשניות ״שמועות

 אלמונים של קבוצה הצליחה לפיהן
 אל־ נשיא את מעצרו ממקום לשחרר

בן־בלה״... אחמד לשעבר ג׳יר
 שמועות מאחורי מסתתר מה *

אלה.
 הישראלי ה״ש.ג. של חלקו מה *

זו. בפרשה
 שחרור לבין נינה הקשר מה *

והונ שנחטף ״אל־על״, מטוס
נאלג׳יר. חת

המרתק הספר את קרא

.,החטיפה
בארץ הספרים חנויות בכל להשיג

 ת״א ״מרגליות״ ראשית; הפצה
.241224 טלפון ,38 מלצ׳ט רחוב

בריטניה
פירוק

החימוש
 הלאומי הגרעיני החימוש לפירוק הוועדה

 שמכונה מד, של ההתארגנות מרכז היתד,
 בשנות בבריטניה. החדש״ ״השמאל היום

 ואף רבבות לוועדה מסביב התקבצו 60ה־
 אלפי אידיאליסטים. צעירים אלפי מאות

 מיצ־ לחיים. קמו ספונטאניות ועדות־פעולה
 גאזים של הייצור מרכזי נגד עדי־פסחא,

 האמריקאיים בסיסי־הטילים ונגד מרעילים
 תנועה של לסימן־היכר הפכו בבריטניה,

 צועדים מיליון לרבע עד לבנם הצליחו זו,
פיקניקי־שירה. הללו המאורעות מן שעשו
 הסי. של מיפגן־פסחא נערך השנה גם

 חמשת עד כאלפיים בו השתתפו אן,זי.*.
 כל את שריכז הנהדר הגוף איש. אלפים
 עצמו הציג האנטי־מימסדיים בריטניה צעירי

 מתפוררת כגופה ,1970 בשלהי לראווה,
ומרקיבה.

 הצועדים, מאות על ירד ומכוער דק גשם
 מזוקן, צעיר הקומוניסטיים. הדגלים בעלי

 על הסתכל תינוק, עם עגלת־ילדים הדוחף
 רחמים וללא בהומור מסביבו המתרחש
 משליך כשהוא אמר זה,״ ״זהו עצמיים.

 נגמר. זה ״השנה בדל־שאחטה. הצידה
עלינו." משתינים השמיים אפילו
 של הפגנות־הפסחא ימי חמשת תום עם

 הוא מיפגן־שעשועים. גם נערך הסי.אן.די.
 ציבורי פארק בלונדון, בגן־ויקטוריה נערך

 איש, אלפי חמשת בו השתתפו מטופח.
 היתה והכוונה להקות־קצב, תריסרים שני

 הבלתי- בריטניה אין כי לעולם להוכיח
 כינו היומיום. מן ליהנות יכולה ממוסדת

החיים.״ ״פסטיבאל זה את
 שוטרי־לונדון את שמכנים כפי וזבובים

 לעשן למישהו להפריע כדי שם היו לא —
 לגשת יכלו כן לעשות רצו לו חשיש.

 היושבות קבוצות־הנוער מעשרות אחת לכל
 בכמוו־ ״סחורה״ ולהחרים הדשא על בפנים

יות־ענק.
 יפריעו שלא — פתחי־הגן על שמרו הם

הבלתי־ממוסדים• למעשנים
הגיהנום. מלאכי מול העור ראשי

 דווקא לאו אך מרתק באלאגן נערך בפנים
עליז.

 הסתפקו לבוא, שהבטיחו לנון, וג׳ון יוקו
 הרמקולים. דרך שהושמעה טלפונית בשיחה
 בהריון יוקו כי לבוא יכולים לא ״אנחנו
 חשוב ״אבל ג׳ון. אמר מצפים,״ ואנחנו
 שאנו להוכיח כאלה לפסטיבאלים שיבואו
בשלום״. כולנו, רוצים,

 עור, ראשי של קבוצה הפרעה: לפתע
 העצומות והנעליים הקרחות בעלי צעירים,

 את מפילים הם משתוללת. ,וד,מסומרות
 דוחפים הם אותן. וגונבים דוכן־הסיכות

 פרחחים כמו מתנהגים בקיצור, אנשים.
אסיפה. בכל ישראליים

הרא בפעם לגן. מיד נכנסים השוטרים
 ממעש־ מתעלמים קירחים. 14 עוצרים שונה.

 ואת שרוכי־נעליהם את לוקחים ני־החשיש•
כבדי־המגפיים. הפרחחים של כתפיותיהם

 אנשי השוטרים בעד עוזרים עת אותה
 הגי׳ נזלאכי הגיהנום. מלאכי אירגון־הטרור

והאלישוחרי־הזור,מר, האופנוענים, הם הזום
 ועל בריטניה על חיתתם שהטילו מות,

האחרונות. בשנים אמריקה
 מארגני שכרו החיים, בפסטיבאל כאן, גם

 הם גיהנום. מלאכי עשרות כמה ד,סי.אן.די.
 האופייניים במדיהם הבמה, על שומרים

 צרות. מדי יותר יעשה לא שאיש ומשגיחים
צרות.

מה שוות. לא הישנות השיטות
 עומדת החדש העשור שבתחילת לכך גרם

 שבורה? שוקת על האירופית השלום תנועת
 האחרונים האידיאליסטים אחד ג׳ון, מסביר

התנועה: מפעילי
 האנשים מן חלק סיבות. כמה לזה ״יש
 יותר, דחופים לדברים מאמציהם את מקדיש

 אחריהם במלחמת־וייטנאם. המאבק מגון
 היו אחרים שוב התבגרו, או התעייפו סתם

חתי בה למצוא שיכלו משום רק בתנועה
מודרני. אז היה שזה משום או לדפיקה כות

 לתנועת־ תקווה שאין אומרת זאת ״אין
 כאלו. תקופות יש אבל בעולם, השלום

השובי כשגלי מעמד, להחזיק לדעת צריך
 כיצד וללמוד עולות. והלא־איכפתיות ניזם

 חדשות בשיטות להשתמש כיצד להתחדש,
פרוטה.״ שוות לא כבר הישנות לגמרי•

הסתם. מן בבריטניה, רק לא

דיסארמאנט. ניישנל פור קומיטי (י)
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