
 5 ן1ח!ער י
חרשה לתרבות

תל־אביג .5 הם רח׳
297265 .סי׳ 2

:עם החודש ראיון
עוז אבי ד״ר ׳

באוניברסיטת מרצה
א ״ ת

 16.12.80 שלישי יום
9.00 שעה

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ד ל3 ס כ ה

מגד״ ל״חזק

.׳ברט,
ק־ילדי׳־ר־יי,

, , י י ׳ * ־ * י "
״ י ^סי, י״•3 "

־ ייירי,0

,# ז0
י,'5גי 'ד* ל ^ 
״ ירץ י יי״״ י ם' י ' י ^ ס ר ' 0י<וי ז

״ * י י ״י . * ' > * ׳ ' > ' , י ־ < ״ . ,

-ז' ל 0י<ויליזי1עי
י , י ג י 0י י , י

^ , י י " ״ י י ז י ר

- ר יג־׳״׳ייי־ץ 'י ייי־יס1'
י י ■ לי ו ׳ ^ליייז״,ייס־יס ^ גו

<יללר

 1010̂*1 5ט1י1*11£א
ק^ו0 0§€י** ^0800^ '80 סז €^ז 01ו

אן: היבן

ג ד פ . מ . א
 ,50 פלורנטין ,רח ,ת״א,

833183 טל.

ל נ א י מ ז י
ד ^ נ ס י א

 חיפוי, ,43 בן־גוריון שד׳ מיטה״, קט;ועי״ :והצפון לחיפה ראשי מפיץ
 ״בית ; 242226 :טל ,3 בן־סירא איציק״, ״אופני :ירושלים .525088

 הכיכר״, ״אופני :תל־אכיב .663622 :טל קטמון, 15 השיירות האופניים״,
 ״אופני ; 825075 : טל ,26 העליה ״ורטהיים״, ; 529194 : טל ,28 באייר ה׳

 :טל ,250 בן־יהודה ״גדנסקי״, ; 254762 :טל ,108 פתח־תקוה דרך נחמן״,
 ״חב׳ :חיפה הדואר). (ע״י 61 ל״ה יוסף״, ״בלומנפלד :גבעתיים .445647

 .41 לוז קדיש אדרי״, ״אופני :מוצל,ין קרית .69 הנמל לאופניים״, א״י
 ,8 א׳ מסחרי מרכז יוסף״, ״פישר :אשדוד .63 הרצל ״וולפוביץ״, :נהריה

כיכר ״אמיר״, ; 25192 :טל ספורט״, ״אופן :אשקלון .24269 :טל
 סוקולוב ״כל־נוע״, :השרון רמת עשרת״. ״כל־בו עשרת: .107 העצמאות

 • ראשון־לציון ,3 השוק רח׳ אלי״, ״שרון :רעננה .485613 :טל ,37
 .127 סוקודוב ״שביט״, :חולון .941634 :טל .25 *רוטשילד ״רוזנבוים״,

.869467 :טל ,47 העצמאות שד׳ סרארי״, ״אופני :בת־ים

רטנר קוראה
אנוש1 צלם

בכי חלונות לסגור בתים, לפוצץ
 רימוני־עשן, בהן ולזרוק תות

ן בזויות לעבודות לאלץ
 יכולות אמהותיהם, אנו, במד,
 מזוועה להצילם כדי להם לעזור

ב יורים לראותם לא כדי ? זאת
 מגלים זקנים, מכים ילדים, רגלי

ב וצועדים לישימון מישפחות
 וחגור נשק עם שוממים רחובות

במילחמה? ככובשים

אלון, אילנה של בשיבחה
 מישפט לענייני הכתבת

הזה״ ,;העולם של
 של דבריו את שקראתי אחרי

המיש- השכלתה על אבנרי׳ אורי
־״הזה (העולם הכתבת של פטית

 אם בשתיקה. חושבות רובנו
 ״איני לי: אמרה חיילים לשלושה
ש המטרה בצידקת עוד מאמינה

 להילחם בני את ישלחו לשמה
ו לומר מפחדת אני אבל בלבנון.
 אמהות לבני.״ אזיק שמא למחות,

ו שונים מעשים עושות רבות
פרו מפעילות משקרות, משונים,
 אישורים ממציאות לחץ, טקציה,
 את למנוע כדי הכל — שונים

ה בגבול לשרת ילדיהן שליחת
 אולם, הכבושים. בשטחים או צפון
 לדבר, אופן בשום מוכנות הן אין

ב להפגין. או להתארגן למחות,
 אכן ופחדן להיחשף. — קיצור

מוצדק.
 נוראה באימה כמוהן חיה אני
ויאב וישפילו ויכו יתעללו שבני

 קדום מטורפי בגלל צלם־אנוש דו
 באנשים מביטה אני ואלון־מורה.

 גבי על בדירתי המופיעים אלה,
 שינאה אותם שונאת ואני המסד,
נוראה.

אלון כתכת
הקטן האזרח

 ב־ צורך שיש השתכנעתי ),2253
 ענייני לסקר כדי מישפטן/נית

 כתבותיה גבוה. כה ברמה מישפט
 גם ומסייעות מאלפות אלון של

 הקטן״). (״האזרח לפרט וגם לכלל
זכויו על מהן ללמוד יכול הקורא

תיו.
 תל-אביב קנוגל, שדה

)6 בעמוד, (המשך

שי יום בכל לי ב ש ר ע ב
את להשיג אפשר

ה!ה״ ..העול□
 , הדלק. בתחנת אביב, ברמת בדרייב־סטדר

הלילה כל פתוח

פ חן מ ר ל ט חיי ל

ם כי ח כ מ
דשינאר. ב־טו■

ישראלית אם של וידויה
בשט המתנחלים באוזני

חים
 כית, בכל המסכים על הם שוב
בטירו הגאים המטורפים חבורת

 כל עשו שנד, 13 שבמשך הם, פם.
 נראים אפשרי, התגרות מעשר,
ב מצליחים שמעשיהם על גאים
עצ חשיבות מרוב נפוחים ידם.
העצ להקרבה סמל ויהירות, מית
ה שכל אלד, הצבועים. של מית

הכידו בעזרת שלהם, הוא עולם
ב אפס הוא שהזולת אלה נים,

לד שיש מפריעות נמלים עיניהם,
 שרוממות אלה במעיכת־נעל. רוס
 — יורים ורוביהם בפיהם, האל
 אלוהים כידוע, שכן, ביטחון, לשם
 בטוחים לעצמו. שעוזר למי עוזר

וב העצום, בכוחם — בצדק —
 הצבא את לצידם לגייס יכולתם

 כנראה כן, — כולו״ ״הצבא כולו•
 כולו? הצבא הוא מי אבל שכן.
 גם כן, ודומיהם? ולוי ומט רפול
הדוח המתכננים, הראש, הם הם.
העוצמה. בעלי פים׳

 הם. רק לא הוא הצבא אבל,
 ילדינו. הם ,80ס/ס הגדול׳ הרוב

 דרקוני חוק בכוח אותם מגייסים
 וליהרג להרוג הזכות שאת האומר,

 בני לילדים למסור יש בהמונים
 לעשות יכול כבר ומה .17—18

 המאוהבים כל שחוקי מגויים, ילד
 וביפי־המילחמה ובאלימות בדם

לי רו$ה אינו כאשר עליו, חלים
לפרוץ, להכות, ״באוויר״, רות

יו לכם, מבטיחה אני זאת אולם
ל :כולם ואלוני־מורד, קדום שבי

 חילול את לכם אשכח לא עולם
ל בת שלי, כבודי וחילול ילדי כבוד

 בזויה לצדק, שנאבק וחולם גא עם
כו העולם כל ובעיני עצמי בעיני

 אמהות המוני זכרו: ובצדק. לו,
לוה שינאה היום אותכם שונאות

בי לתת מפחדות הן אם גם טת,
לשינאתן. טוי

אביב תל־ רטנר, אסתר

זו1ר,3ג?יד חלו־.9נ
ח־ של הדברת מחלת על

הישראלים. פוליטיקאים
 משונה, מחלד, הוא שילשול־הפד,

 רבים פוליטיקאים סובלים שממנה
 מה אין לחולד, :סימניה וטובים.

 מונעת אינה זו עובדה אד לומר׳
 הוא ושוב. שוב זאת מלומר בעדו
 וזד, לומד, לו שאסור מה אומר
 לומר וכוח זמן די לו משאיר אינו
נות אך לומר. צייד כן שהוא מד,

 דברים לומר וכוח זמן די לו רים
ו חסרי־אחריות חסרי־חשיבות,

 לחוכא־ אותו ההופכים מגוחכים,
(״לשו ועולם עם קבל ואיטלולא

ברא ביותר החזק השריר היא נו
הנו האמריקאי העורך כתב שו׳״

 טייטס, בניו־יורק רסטון ג׳יימס, דע
 ראש־ של בלישכתו שביקר אחרי

ישראל). ממשלת
ה שראש־ממשלתנו העובדה את

כשר־ד,בי תפקידו בתוקף — יקר
 12—10 בין חמישי יום (מדי טחון

 במחלתו להדביק הצליח ),6—4ו־
 ובראשם שלנו, הגנרלים את זו

שמו (כפי איתן רפאל הרמטכ״ל
 במסיגות־ד,עיתונאים האחרון כיח

 שהוא ובראיונות שלו, האינסופיות
 ולעיתו- לרדיו, לטלוויזיה, נותן
 בוודאי יזקוף הוא וערב) בוקר נים

 הצלחותיו שאר עם יחד לזכותו,
והצבאיות. הכלכליות הפוליטיות,

תל-אביב שריק, יוסף

ם ל עו ה ה 2258 הז


