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, :מוריה מלונות רזוות
חל־אביב אילת, יס־המלת, יררמלים,

לישראל. ושוויון שלום

הצלחנו
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 100/י>סב־ הצליחה ישראל ממשלת
 ממריא והליכוד המסלול את בנה המערך

העולמית לפיסגה מגיעים אנחנו
ה 1002י צי ל פ אינ

לולב כמו מתנדנדת הממשלה •
שרים של חליפות תופרים כבר במערך •
הבאה בחתונה גם לרקוד רוצה המפד׳׳ל •

או ו בו תנ ת לבנות אי ח א ץ שיוכל הכו שינוי ללחו  ל
שלטון גם א ב _ הב

מען אל ל שר ם, של י  שיוויון של שלו
ת של יו כו ט ז ר פ ת ה רו ח ם ו ד א ה

ח ל,ו ו ת י פ ״ ל ש ל
 03־223623 — 03־235608 — 03־234428

 בערב 10 עד 6 משעה ,26.7.79 ה׳ ביום
פוליטי נושא בכל לשאלותיו ישיבו של״י הנהלת חברי

 במרב 8.30 — 29.7 א׳ יום — היפה
 יחיה חג׳ מוחמד • כהן רן •

 עצמי שלטון או אוטונומיה
59 הרצל רחוב — של״י במועדון

 אהה״צ 5 — 29.7 א׳ יום — טייבה
 יחיה חג׳ מוחמד • כהן רן •

 עצמי? שלטון או אוטונומיה
טייבה מרכז של׳׳י, במועדון

 בערב 8.30 — 29.7 א׳ יום — רחובות
רוטפילד דוד הפותח פלד מתיתיהו ד״ר •

 עראפאת — קרייפקי מפגן
הפועלים) מועצת (מול גורמן בבית_____

כתובת.משפחה... ...............שם
בית חוג לארגן ימבקש/ת □ להתפקד מבקש/ת □
ל״י..............סך לתרום מבקש/ת □ הסברה חומר מבקש/ת □

03-235608 טל. תל-אביב 24 הוברמן רח׳ :המרכז — של״י
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ם לכל תוני עי  ה

רי חי מ ת ב כ ר ע מ ה

ס

ם סו ר י ל פ א י ד י א
 תל־אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת
227118 ,227117 טלפון

ם ערבי רי  צעי
עדון  5 במו

ת ה לתרבו ש חד
תל־אביב, ,5 הס רח׳

297263 טל׳

31.7.79 שלישי, יום
איון ש ר ד חו  ה

הו ד״ר עם שעי ץ י  ליבובי
ירושלים באוניברסיטת מרצה

 בערב. 8.00 בשעה מזחילות התוכניות
מיג 8.30 משעה פתוח המועדון ב

 משחקי האהבה חג באב, ט״ו באוגוסט, 8-10ב־
 תופסים ובנות בנים המסורת. מיטב לפי ״תופסת״

 ברחצות ירח, ולילות ימים 3 במשך אלה את אלה
 בציבור שירה הופעות דיסקו, בערבי לילה,

ומשונים. שונים ושעשועים
בלבד. ל״י 1,000 תמורת הזאת החגיגה וכל
 חברה. אתר קחי — חבר אתר קח

• נשכחתי! בלתי בחווייה ותזכו

במדינה
דיעות

עצנבד." ״הומורסקה
 7ש הרשמי ■הבימאון

 את פירסם אש״ף
יבי 7ש שיריו

 זה אין — אש״ף / נציגי עס ״לשוחח
 בשדה־הקרב.״ / לפוגשם איום / נורא.

 מיום / :אחרת מדינה / ואנחנו ״היות
 יורד.״ וערכנו / עולה כוחנו / ליום

 להומו־ משולה / הישראלית ״ההסברה
 לקצות מטלפנת היא / עצובה. / רסקה

 עצמה.״ אל ומדברת / תבל
 אדמת השודד / לעצמו דין יעשה ״אל
 ממשהו.״ / עמו בעוכרי כי / שכנו

 אתר להיות / רוצה שאינו זה ״יקום
 וישיס / ארכיאולוגי מוצג או / היסטורי

 המייקר / הכיבוש / לתפריט קץ
תדמיתו.״ והפוצע / קיומו

יכי משורר
יורד..." וערכנו / עולה ״כוחנו

 מעלעל / עיני פוקח אני / בוקר ״בשעת
לישון." / להמשיך ורוצה / בעיתון

 זה. בסיגנון חידוש אין הארץ, לקוראי
 יונה של המיוחדים שיריו את תאים הם

 בעמוד בוקר, מדי כמעט בדיהודד, (״יבי״)
 יבי- אותם מפרסם שם העיתון, של השני

 יוכלו אחרים קוראים כמודעות־בתשלום.
 שבו חורצת, לשון יבי, של בספרו למצאם

משיריו. כמה כינס
(פלס אל־תורה פלסתין לקוראי אבל

 חידוש הסתם, מן יש, המהפכה״), — טין
 אש״ף׳ ביטאון זהו כי אלה. בשירים

ה רחבי בכל הפלסטינים בקרב המופץ
מרחב.

 בתרגומו החרוזים, את פירסם העיתון
 של פרי-עטו שהם וציין מוחמד, ווטן של

 על המעיד דבר — יבי״ העברי ״המשורר
ה לתהליכים אש״ף של החדשה מודעותו
בישראל. פנימיים

אדם דרכי
תכ״סיס שיד אבא

 80ה־ בן הקשיש יהאמ
 הקאריירה את מסיים אכן

?־ גכייסות שגה 30־ה מוז
 משכונת- 77זד בן הזקן מירב, אליהו
 אמון. בחוסר עיניו את שיפשף התיקווה,

 בזרועו שהוחזק גילו, בן ישיש ניצב לפניו
 אותך, כייס הזד, ״הזקן :שטען שוטר על-ידי

 בכיסיו שפישפש אחרי רק יא־חביבי.״
 לירות 170 שהכיל ארנקו, אכן כי ונוכח

 חסר, דן, של כרטיסיות וארבע במזומן
לשוטר. אליהו האמין

בעיתו מירב אליהו ראה בבוקר למחרת
 זקן אלא אינו אותו, שביים האיש כי נים,

בולקין(בלק). מיכאל בישראל, הכייסים
 כחולות עיניים בעל ,80 בן קשיש בולקין,

 מוכן אינו דליל, אדמדם ושיש־ שובבות
כשלו לפני ארצה הגיע הוא לפנסיה. לצאת

 בפעם נעצר 1949 אוגוסט בחודש שנה. שים
 ■ לשבת נאלץ הוא כייסות. באשמת הראשונה

 המשיך שיחרורו עם מייד אך בכלא, שנה
במעלליו.
 בישראל. רק ״לעבוד״ נהג לא בולקין

לאח- כשנתפס העולם. בכל הסתובב הוא
)68 בעמוד (המשך

2186 הזה העולם


