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 מומלצת בחנות במניות
 לישראלי קניות מדריך

יורק בניו

 הקניות מדריך
 הספרים בחנויות להשיג ניתן
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 )6 מעמוד (המשך
 פעילותי בעניין חקירה ניהול היא

 החקירה הקומוניסטי. הנוער בברית
ש פעילותי, סביב רק נסבה לא

 בהרצאות בהשתתפות מתבטאת
הקו המיפלגה עיתוני ובקריאת

 איים החוקר הקצין מוניסטית.
 זו פעילות אפסיק לא שאם עלי,
 ״ייהרס מהמיפלגה אתרחק לא ואם

 לפיטורי יגרום והוא שלי״ העתיד
 עבודתם ממקומות ואחותי אבי

אפי הוא בחקירות. אותי ויטריד
ה במקום. אותי לעצור איים לו

 הבטחה ממני לסחוט ניסה קצין
 כל ואפסיק מהמיפלגה שאתרחק
פעילות.

 על בתוקף למחות רוצה אני
 האם :לדעת ומבקש זה מעשה

 אוסרת הישראלית הדימוקרטיה
פולי במיסגרת פעיל להיות עלי
 האם ! ? כרצוני ומיפלגתית טית

 למישטרת־ מתיר הישראלי החוק
לבי כמוני תלמיד להזמין ישראל
 לתפקידים בלישכה וחקירות רורים

 ! ? פוליטית פעילות על מיוחדים
 לאיים למישטרה זכות יש האם
 אבי ועל ומעצרים בהטרדות עלי

 האם העבודה?! ממקום בפיטורים
ולש לאזרחות־טובה מחנכים כך

!ו החוק על מירה
 מישטר על למדתי בבית־הספר

 לא מעולם אך והדימוקרטיה החוק
 ה״דימוקרטיה״ כי לעצמי תיארתי

מה ושוללת אכזרית כך כל היא
 להביע חופשי, להיות זכותו אזרח
 במיסגרת פעילות ולקיים דעות
החוק.

היקר, הרצוג מר
 נראה באו״ם, כשגרירנו-לשעבר

 ; כך על ונדהם זועם נבוך, שאתה
הדיפ הנציגים, מן ויותר שיותר

מש שלנו והפוליטיקאים לומטים
 (ראה לגזענות. הציונות את ווים

 ב- דו־קנית״ ״מיתקפה מאמרך
בנובמבר.) 14ה־ מן פוסט, ג׳רוזלס
הציו זוהי :להבדיל נא אולם,

בגין! מנחם של נות
ה ושד-הביטחון ראש־הממשלה

ה של מפקדם־לשעבר שלנו, יקר
 שר־החוץ ;חרות של טרוריסטים

 שר־ ! חלקית במישרה לשעבר
חל במישרה לשעבר המישפטים

באירו הקבוע מקונן־השואה קית!
 משילשול־פה הסובל לאומיים, עים

 החזק השריר היא והלשון מתמיד
 ג׳יימס דברי (לפי בראשו ביותר
 טיינזס); ניו־יורק עורך רססון,
 ״בלוט הגרמנית הסיסמה מחקה
ה ההתנחלות מעודד !בודן״ אונד

 כבושה! ערבית אדמה על יהודית
בגבו יותר, גדולה בישראל הדוגל

 שלמה... המלך של האימפריה לות
 מנשק־הידיים המשיח בגין, מנחם

 כי הכריז עצמו, מטעם הממונה
 בזכוכית־ להביט צריכים איננו

כאשר: מגדלת
במע מוחזקים נאסרים, הערבים

 מעונים, כחוק, האשמה ללא צר
 נרצחים, ערבים שבויי־מילחמה
 מתפוצצים ערבים ראשי־עיריות
נפ ערביים בתים במכוניותיהם,

 לתוך מושלכים רימוני־עשן רצים,
ער וגברים נשים ערביות, כיתות

 משפילים, חיפושים עוברים ביים
ונורים, מוכים ערבים סטודנטים

 במדינת־ישראל. צעיר אזרח אני
הופ אך החוק, את לכבד למדתי
בי על המופקדים כי לגלות תעתי
 ואינם אותו מכבדים אינם צועו

 וה־ האזרח זכויות את מכבדים
ש השיעור זה האם דימוקרטיה.

 השיעורים במסכת ללמוד צריך אני
טובה?! באזרחות

 בעיה רק אינה שזו בטוח אני
 הלישכה אנשי אם שלי. אישית

 להם מוצאים מיוחדים לתפקידים
וחקי בירורים איתי לערוך זמן
״לב זמן להם יש בוודאי אז רות
 הדי- ,השלום שוחרי כל עם רר״

 מבקש אני והשיוויון. מוקרטיה
 בבית- אולי שאלותיי. על תשובות

 דימוקרטיה נכון למדתי לא הספר
מהי.

פרחאת, חמד פרחאת
 קופטאן ט״ש תיכון בית־ספר

 דאלית י', כיתה חלבי,
אל־כתזל

-לאומיות

ג מן סו המנוון״ ה

שהיה שריק, הקורא
של הקולנוע מבקר

 במיכתנ״גלוי ״הארץ״,
הרצוג. לחיים
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הכלים הוכאת !ללקוחוונלכא

רעידת
האופלוסיה
הערבית

נגד אז כעד
בהשתתפות: דיון
 תומא אמיל ד״ר

 ותד מוחמד העיתונאי
 9.12.80 שלישי יום

9.00 פיגועה
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעה מתחילות
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עמיחי איתן
״ מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

 ורכושך. בריאותך על בשמירה
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יוגי !13111 סזון *_____________
 תספורות,החלקות,סלסול, תסרוקות,

 איפור, פנים, צביעה,פסים,טיפול
 בשעווה שיער הוצאת
נוות* *הנות

 לה•1גוע שתת • עממיים •מחירים
229388 225066 190 דיזנגוף ליד 4 יודפת תל-ץוביב

אוה׳ ״סלון אואזים בניו מול 86 הרצל רמת-גן

 ויושביהם נהרסים ערביים בתים
הער של זכויות־האדם מגורשים,

התו וחצי ומיליון מופרות, בים
 — זה גיאוגרפי איזור של שבים

״יש של שני תושב כל כלומר,
 לדיכוי נחשף — הגדולה״ ראל

והשפלה.
 סבור הרצוג, חיים מר אתה, האם

 היו ואייכמן גבלם ששטרייכר,
 כלפי אהדתם את להביע יכולים

 מגדלת״ ״זכוכית בהכרזת היהודים
 ראש־מנד של מזו יותר משכנעת

 קראנו לא האם ? היקר שלתנו
גזענות? — ובצדק — לכך

 את להאשים אלוהים, בשם למה,
 אתה שעשית כפי — כולו העולם

 רואים שאיננו שעה — במאמרך
 רואים כשאיננו אפנו״שלנו? את
 רפאל שרון, אריק בגין, מנחם את

 כהן, גאולה כהנא, הרב איתן,
ה המימשל גוש־אמונים, הליכוד,

ה הסיירת מישמר־הגבול, צבאי,
? ירוקה

ב פעם, הזהיר בובר מארטין
 בקא- שנערך 12ה־ הציוני קונגרס

״לאו כנגד ,1921 בשנת רלסבאד
 אף בובר המנוון״. הסוג מן מיות

 ושר־בי־ שראש־ממשלה חלם לא
 ה״הומא־ את יעמיד ישראלי טחון
 זאת שכינה כפי — העברי״ ניזם

 כה באופן ראשו, על — בובר
ומסולף. מעוות

תל-אביב שריק, יוסף

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
אידיאז ניחמם
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