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המחץ! הזדמנות
 היבואן: ממחסן סטריאו מערכות

/■ טיונריס, רסיברים, מגברים,
פטיפונים. (דק), טייפים רמקולים,

 5270 עד
ט ט ק ר מ לו

 מקפיאונים, לבן), ושחור (צבעוניות טלוויזיות
 סטריאו מערכות כביסה, מכונות כלים, מדיחי

 שעץ, רדיו טייפ, רדיו רדיו, מקלטי משולבות,
שיער. ומייכשי ימענילות מגהצים,

חיצוניים. פגמים עם א.

(באריזה) 78/79 דגמים כ.

אחריות שני□ 3
 המלאי. אזילת עד מוגבל המצע

 בלבד! במזומן המכירה
ח ו ת . 6 עד פ ב ר ע ב

 .336231/2 טל. ,19 הצפירה רח׳ פיילוט, תל־אכיב:
,8 מאירהור ככר אליעזר, קרית פיילוט, :חיפה

.531543 טל.
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עוד מיליון *שני חצי ו
 ראשון! פרס ל״י2.500,000

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל״י-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, כל סך ם2ט

מכחכים
 )6 מעמוד (המשך
 על שנד, 25 לפני שאמר תרמן,
 מחקה ״הוא כי ברטונוב, שלמה

 לגזול לי צר ובכן, אלוהים״. את
 זכות אבל אלתרמן, של כתרו את

 ברטונוב של אלוהותו על היוצרים
 את שאמרה תאיר, לאחותי שמורה

 שיצא לפני שנים עשר הדברים
 1(מה־ 911 הזה העולם גליון לאור

).1955 במארס
 אחותי שמעה בגן ילדה בהיותה

 הירש) (היום שטרק־איתן תאיר
 היום פרקי את קורא ברטונוב את

 ״אלוהים זה אם ושאלה בתנ״ך
 חן מצאה ההברקה הרדיו״. של

לבר- כך על שכתבה אמי, בעיני

 מה־לו החל שיוצגו עזאיזה, של
 עמליה לאמנות בגלריה באפריל

 בדפוס, הושמטו בתל־אביב, ארבל,
 הצייר, בילבד. טכניים מטעמים

תמונות. ראה — והציור הבז

תכדזרסד פסטיבל
 וכדור בחורים חמישה

המדינה. את משגעים אחד
 עמי את אבץ ולא אותי תהרגו

 מדינה עוד יש האם בציון. היושב
מה בכל כימעט שבה בעולם, אחת

 מיש- תופס ברדיו החדשות דורות
בראש? מקום הכדורסל חק

ובז עזאיזה צייר
— בזים לאלף יותר קל

 להחליט: עליכם עתה
אני? או אתם — גע

הר־ציון, משה
המשו־ מי

תל־אביב

חדשה גי□1אמ שבועת
 את לשנות חייב צה״ל

חיי של האמונים שבועת
 ו־ המתנחלים ברוח ליו,

גוש-אמונים.
 צה״ל שחיילי העובדה לאור

 ומירצם מזמנם הרבה מקדישים
 וארץ־ישר־ ההתנחלויות להבטחת

 את לשנות הראוי מן השלמה, אל
ה הנוסח את בהתאם. השבועה

 הגלדיאטורים, דוגמת לפי חדש,
 המצדה, פיסגת על להשמיע רצוי
״ארץ־ישראל והדר: פאר ברוב

 למוח, ההולכים אנו, השלמה,
אותר!״ מברכים
 לאומית: לסיסמה נוספת הצעה

 אשקוטה לא ההתנחלויות ״למען
 !״אחשה לא גוש־אמונים ולמען

 בחברון ההסדר לישיבת בכניסה
 ״האברך, האומר: לוח להציב יש

אות זכור תורה, ללמוד בלכתך
ה את לך הורשנו במותנו נו...

התנחלויות.״
רמת־גן ליי, שבתאי

• • •
ל דוחס ר3כד דוחס א

 ה- בשורות לוחם שהיה מי
 ראש־ באוזני קורא אצ״ל,

!הביתה בגין :הממשלה
לי זעקת הוא זה ...גילוי-דעת

 הפונים עמנו, דלי של השבור בם
הכל המצוקה האומה. מנהיגי אל

ל גרמה נמצאים אנו שבה כלית
 במדינה. שהתרבו החמורים פשעים

 יפשע לחם פת ״על נאמר: וכך
 ובעצמו בכבודו בגין מר גבר״.
 המחירים את להוזיל שיש קבע,

 שזה יודעים אנו אך החג, לקראת
 עליית עד קצר, לזמן רק יהיה

 לאחר שתבוא הגדולה המחירים
 את לגזול עלולה זו עליה מכן.

 העם, דלי של האחרונה לחמם פת
מעל מכולם יותר הסובלים שהם
הסו רוב כמו לא המחירים, יות

לצ כדי סחורתם המחביאים חרים,
המחי מעליות תועפות הון בור

רים...
 נאמד והרי עפר, עד הושפלנו

 היא: שאלתנו אחים״. ישראל ״כל
ב רק אחים?! ישראל כל היכן

עזאיזה של הבז ציור
עיתוניאים לאלף מאשר —

 כי במיכתב, השיב הוא טונוב.
הגדו זו אך למחמאות, זכה כבר

מכולן. לה
 אבל לתפוצה. זכה שהדבר יפה
 לא הוא אלתרמן, זאת אמר אפילו

 להניח, סביר הדבר. את המציא
 המחמאה את כמם לא שברטונוב

חוזר. לסיפור זכתה וכך
תל־אביב כהן, א.

• • •
73 שד בע־קביח־ז
 על עזאיזה סלים הצייר

 אודותיו שפורסמו הדברים
 (״העולם האמנות במדור
).2222 הזה״

טעו כמה נפלו שלכם ברשימה
לתקנן. שברצוני יות,

 הבד״ ״בעיקבות הכותרת (א)
הבז״. ״בעיקבות להיות צריכה
ל נוסף לתמונה בכותרת (ב)
 בטעות. — דוקטור התואר שמי

דוקטור. אינני לצערי
 הסיפור כל מכל: והחשוב (ג)

 לבין ביני דו־שיח על שפירסמתם
 סולף דבוריה, כפרי, של השייח׳

 זאת תחת שכך. וחבל — ועוות
 פיר- לו לעשות מיטיבים הייתם
 האמנות מעשה על ביקורת סמתם
שלי.

 בזים לאלף יותר שקל כנראה
עיתונאים. לאלף מאשר

דבוריה עזאיזה, פדים
ציוריו טל הביקורת דברי •

מ יצא הזה שהעם חושב אני
 — משותקת שלמה מדינה דעתו.
 שבו מישחק, בגלל — כך! ממש

 כדור מגלגלים בחורים חמישה
 מנסים אחרים וחמישה ליד מיד

לידי ולהעבירו הכדור את לצוד
 הפרופסור שאמר כפי או, הם.

 :כדורגל על לייבוביץ ישעיהו
 חוליגנים...״ ״אחד־עשר

משתל הריקנות כי מוכיח זה
אז לפניכם: רשמו חיינו. על טת
 המישחק. את ראה לא אחד רח

ו- טוב. ספר תחתיו העדיף הוא

 לחינם אבד שם ובלח״י, אצ״ל
ש הגיבורים, אחינו של קורבנם
המול למען חייהם את הקריבו

דת?!
 עלי שעברו לך זכור בגין, מד
ש בזמן במחתרת, צרורות צרות
 לראות, מצער אותנו... הנהגת אתה

מבש היום באים עינויים שאותם
ומדמנו. רנו

יפו לוי, פליקם
 לאור הוצאה זו ברוח כרזה 0

ה והודבקה לוי הקורא על־ידי
תל־אביב. בחוצות שבוע

ה העולם6 2224 הז




