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 5 מועדון
שה לתרבות חד

תל־אביב .5 דם רת׳
72632̂ סי׳

 21.10.80 שלישי יום
 ועד העשרים״ מ״ליל

אחרון״ ״סטריפטיז
המחזאי עם שיחה

סרבול יהושע
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעה מתחילות

צילום למד
 וצבע לבן שחור לצילום קורסים

 ומתקדמים. למתחילים
 עצמית. לעבודה מעבדות

 אוכסקורה קמרה
 23 ביאליק החדשה כתובתנו

658677 סל. ת״א,

בריזה
׳ / ן ^3^ מוסיספה >

י56992 ט? 80 סמואל הרברט
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.21.00 משעה א׳ יום מלל יום בל פתוח 0 2

רשיון
ה ג י ה נ

שקל 2400
 לנהיגה בי״ם

״גבע״
2 טל. 5 3 2 3 0

מכחכים
 )6 מעמוד (המשך
 למישרד־החינוך, השייך חובה,

היל בפני להדגים כחינוכי ראה
 יום־הכיפויים משמעות את דים

 הזאטוטים. לעיני דג הריגת על־ידי
נו שהילד יודעים מחנכינו האין

 שלא כך המבוגר, את לחקות טה
ה של הכאב ואת הסבל את יבין
 יבין לא אף מכך וכתוצאה חיה,
 1 חברו של כאבו ואת סבלו את

 ולא להרביץ לא מחנכים אנחנו
 להגן ולרחם, לאהוב אלא לפגוע׳
ולעזור.
 יש שכך הרך הילד יבין כיצד

מחנ כאשר בבעלי־חיים, לנהוג
 רישמית גושפנקא לו נותנים כיו

 נגד המכוונים וסבל הרג למעשי
 נהפוך האם וחסר־מגן? חי יצור

 לבנטינית, למדינה מדינתנו את
ונוה ברחוב בהמות שוחטים שבה
בבעלי־חייפו זילזול גים

 יו״ר פרידשטין, וזלדה
 בישראל, בעלי־חיים צער אגודת

אביב תל־

דור עוגות ■13ד91
מנשה, תמיר שמואל ח״כ

ישנים, תצלומים כעזרת
 של תדמית על לשמור

נצחי. צעיר
 שר־המישפטים סיפק כרגיל,
תמו־ תמיר, שמואל ח״כ לשעבר,
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תמיר של הדיוקן
נצחיים נעורים 7,

 ישעיהו לעיתונאי עברו מימים נה
אח בידיעות שפירסם בן־פורת,

עימו. שיחות סידרת רונות
ירושלים מילר, מרדכי

• • •
3סחו1ר1הה בזכות

 חוככת של דעתה חוות
אסטרולוגיה.

 עיתונכם של קבועה כקוראת
 ממדור ושוב שוב מתרשמת הנני

 חובבת הנני שכן שלכם, ההורוסקופ
 ברמה נכתב והמדור אסטרולוגיה

של מענה את אבקשכם גבוהה.

ו בנימיני, מרים המדור, עורכת
 המפה לגבי להתעדכן מנת על זאת

שלי. האסטרולוגית
רמת-גן קאופמן, ורד

אדיל״ם 11־11311
המכו הדלק, המילחמה,

והמתנד בני־הנוער ניות,
בים.

 מדאיגה איראן־עיראק מילחמת
דלק יחסר חלילה אם מאוד: אותי

 שבני־הנוער רציני חשש יהיה —
 חיים לעשות עוד יוכלו לא שלנו

לד מדלת לנסוע תחת משוגעים.
עניים כמו לנסוע ייאלצו הם לת
 היפה הישראלי באוטובוסים. —
 להכריז כדי לצפור, עוד יוכל לא

 הוא כבודו. הופעת על חגיגית
 ולצעוד־ ישבנו את להרים יאלץ

!בושה לאותה ואוי רגליו. על
 וגזים רעש נטול יהיה האוויר
 אגשים משעמם. יהיה מרעילים.

ב לשבת ויתחילו דיכאון יקבלו
 המוש־ — מדיטציה ולעשות בית
 כ־ מסויימים רבנים בפי •מצת

 חס־ ,תיווצר כך אלילים״. ״עבודת
ה העם על כליה סכנת ושלום,

בציון. היושב נבחר
 לקדם לממשלה מציע אני לכן

 מיוחד, מם ולהטיל הרעה פני את
 לעם ויאפשר המצב את שיציל
 מכו־ עם לבלות להמשיך ישראל
ה קיומו למען הפרטיות ניותיו
נצחי.

חולון כר־דג, ישראל

 בין־השמשות לשיחת האזנתי1
ה מייצע בעניין נתן אייבי של

 הקשישים. לעזרת שלו התנדבות
 אבל התנדבות, שיש שמח אייבי
 הוא מתנדבים. די שאין לו כואב

 המוני את למצוא איד דרך מחפש
 בארץ שהאווירה כדי המתנדבים,

תשתנה.
המתנד המוני את היקר, אייבי

 אינם. הם כי — תמצא לא בים
 ואז אותם, ליצור יכול אתה אבל
 מנסיוני תחפוץ. שרק כמה לד יהיו

 תרופה על רק יודעת אני האישי
 לב את הפותח מופלא סם אחת,
 לתת, הרצון את בו ומעורר האדם
 כפי — הזולת את ולאהוב לעזור
 הוא זה סם־קסמים חולם. שאתה

מדי מאשר יותר ולא פחות לא
תו אם רק אייבי, לפיכך, ! טציה
 הסם את גם הטובה לתעמולתך סיף
 אחרת, רב. יבול תניב היא — הזד.

לטימיון. ירד עמלך כל כימעט
 לייבא צורך אין השם, ברוך

 חצי לפחות כאן לנו יש מדיטציה.
 שרק וחבל כאלה, פירמות תריסר

 האוצרות את מנצלים מעטים כה
 השלום קול המדיטציה. שמעניקה

 את לשנות יכול נתן אייבי של
ה את יהפוך אם בארץ האווירה
ישר ההמונים. לנחלת מדיטציה

תפקיד שימלא מאייבי מצפה אל

חולון שנקרי, שירית
בישר המדיטציה חסידי כל #

 מ־ מסתבר כך — חולוניס הס אל
 ושנקרי, בר־דג הקוראים חיכתבי
חולון. תושבי שניהם
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