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בעברית ההצגה לב: שימו
 11.10 ד' יום ״נורית״ נצרת,
 12.10 ה׳ יום ״שביט״ אתא, קרית
 13.10 ו׳ יום ״ניצן״ ים, קרית

האומה״ ״בנייני ירושלים,
14.10 מוצ״ש

 - : פזמונים
 לב טהר יורם
 אלמגור דן

 פייקוב שייקח
 בריחי יחודח

 ברזילי אורי
 מוסיקלית הנהלה
פיאמנטה אלברט

ת בליווי ר בזו תז

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 ליישוב בקשר משהו לעשות הצעירים אנו
באזורנו? הסיכסוך
 אלינו, דעתה הממשלה תיתן לא מדוע

 ליישוב שלום תוכניות בידינו אולי ? הנוער
 כי בדבר, דעתכם ותנו עורו הסיכסוך.

לשילטון! נגיע הנוער ואנו היום יבוא
לוד צ׳רניה, שמעון

 אגדדטת ■

גבורה
 באמבטיה מלקוח מקבל כורש, דני אני

 אגיע ישו. את ייספרו שחברים ומחכה
מרו דרך על טוב שכולו לעולם קודם
משחקים כאן :כי יען טובות. כוונות צפת

ו המאושרים את
ה את מאושרים.
 ומצליחים. מצליחים
 די־ גבורה אנדרטת

 החזון בשרעפי חייה
 את לו. אין ומועד
 שרק הקדמון האדם

משח נולד. אתמול
 עם לי בנדמה קים

ובמחבו המילחמה
השלום. עם אים

 שאין הארץ כאן
 בעולם לה דומה
אדמו ממלכת לה. וטוב
ד,מסתודדים. וארבעים מאמה עלי

חיפה נווה־שאנן, אדמו, יצחל!

צלם• ■

אנוש
עונש־ ״נגד ,1829 הזה״ ״העולם
הקו של למערכת מכתב מוות׳/

מחיפה. גרין דב רא
המת גרין, דב של מיכתבו את קראתי

למחב עונש־מוות לחטלת בחריפות נגד
 זה, אדם האם ונחרדתי. הערבים, לים

 קורבנות עם מזדהה אינו יהודי, כאזרח
 שביום חושב אינו הוא האם המחבלים?

לאו להתווסף עלול עצמו הוא הימים מן
אומללים. קורבנות תם

 תהיה החלטתו אז עדיין אם מעניין
 צלם־אנוש לנטולי עונש־מוות נגד נחושה
הללו.

 הם בכלא אלה מחבלים של תנאיהם
 לבוש מזון, מקבלים הם כי יחסית, טובים

מוח הם שנתיים שנה ולאחר ובידור,
אח יהודים בחטופים או בשבויים לפים
מת אם אומר היה הוא מה מעניין, רים.
 שנתיים יבלה משפחתו בחיי או בחייו נקש

במשא־ומתן? יוחלף ואחר בכלא
יד־אליהו כבר, ארנון

ציטטה ■

תלמודית
וה״צביעות״ ה״צניעות״ אבירי בשביל

 בוטיקים: השורפים —
 (אביזר ב־״מוך״ משמשות נשים שלוש

 ואם ב׳) יב, יבמות (מס׳ פרימיטיבי...) מין
 יותר הרפואה: יצרה העשרים המאה בסוף

ף? מיצווה יעיל, ויותר היגייני שרו ל
פתח־תקווה איכפת,

־ ■ ן די

 ״המחדל ,1828 הזה״ ״העולם
 הישראלים המחדלים על הנורא״,

לאולימפיאדה. המישלחת לגבי
 מלא״, ״דין־וחשבון המישנה, כותרת תחת
 אני אי־לכך שמי, גם בין־השאר הוזכר
הבאות: ההערות את להעיר לנכון מוצא
 מיש- ראש עם נפגשתי לא מעולם א)
1 מינכן טרת
בגר השוהה ישראלי רופא אינני ב)

ותפ המישלחת כנספח שימשתי אלא מניה,
 עם הקשר את לקיים היה המוגדר קידי

באח ולשאת המקומיים היהודיים המוסדות
 המוסדות מטעם האירועים כל לגבי ריות

 למישחקים בהקשר בגרמניה היהודיים
;האולימפיים

 לעניין נגעו המישטרה עם מגעי ג)
מופ שהייתי נושא בראש־השנה, התפילות

 מודע שאינני העובדה למרות עליו. קד
 אישי ניסיון כל לי ושאין ביטחון בענייני
לאח בביגוד וזאת דרשתי, זה, בנושא

 דבר התפילות. בזמן מוגברת שמירה רים,
בפרטיכל. ונרשם אושר אף זה

נב־ לא האולימפי בכפר המגורים נושא
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