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ושוב הלוך תל-אביב־קהיר

$40
 וירושלים מתל-אביב יציאות

מפוארים. באוטובסים ־•־׳י-״■' יום כל
.אחד: כיוון מחיר -$25

ראשוגה; דרגה במלונות מאורגנים טיולים
$235.- א׳) (יום ארוך שבוע סוף ה- ★
$320.- (א׳-ה׳) ימים 5 ★ י
$385.- (א-א׳) ימים 8 ★
$565.- (לוקסור-בטיסה) ימים 8 ★

כולל: המחיר
 ראשונה דרגה מלח * ושוב הלוך נסיעה *

וסיורים. הסעות ★ פנסיח 1/2
 עובדים וועדי מאורגנות קבוצות לקיבוצים, מיוחדות הנחות

למצרים). כניסה אשרת בקבלת מותנית (ההשתתפות 0,

 221372,2208 19 טלפון: 142 תל־אביב,רחובהירקון הגליל טיולי פרטים:
 522958 טלפון ,43 המגינים חיפה .242720 טלפון ,3 בן־סירא רה׳ ירושלים

הנסיעות. סוכני כל ואצל 20550,20330 טלפון ,10 הירדן טבריה,

מכהנים
ה'!רה ל ו ק

צנו נעומע ר א ב
 ובאזר- נתלמידיס יורים

ה הקו צדי משני — חים
ירוק.

 על הירי בין סמיכות־הפרשיות
 ביר־ במיכללת שהתפרעו תלמידים

 חיל־ קציני של הירי לבין זית,
להח שניסה אזרח, נהג על האוויר

לכ דרשני. אומרת ריכבו, את נות
הג או גיאוגרפי קשר אין אורה

 אך פרשיות״הירי, שתי בין יוני
ל להוליך עשויה לעומק בדיקה

 ירד והאלימות הגרוי שסף מסקנה,
 — חיי-אדם האחרונה. בעת פלאים
 לא אזהרות, עוד לא פחת. ערכם

באמ ושימוש הסבר שיכנוע, עוד
 אש אלא דראסטיים, פחות צעים
 ואנשי־צבא אנשי־מימשל חמה.

 אזרחים על בקלות באש פותחים
 קול ומגן. נשק חסרי ותלמידים

 הסכנה אך בארצנו, נשמע היורה
ותישם. הארץ תידום שלאחריו היא

אביב תל־ דהב, מידן

 הפלס של במאבקם תומכים אנו
 ולמען הכיבוש מישטר נגד טינים

 שאיפה בסיסה על עצמית, הגדרה
 כל בין פעולה ולשיתוף לשלום
העמים.

ירון איציק, רגב, טל / 7ט ק י י ו י ד מ רו י
 ליכרמן, טוכיה גבע,

ונ יעל דורון, גרמית
 גור־ ליאור מלי, שאל,

 אליאסף, אפרת פינקל,
נורה, ויסגל,י״״ — אכיכה
 רם היל, דיויד אכנר,
 וויסקוה, חגי גודמן,
 אילה, דודו, מושון,
וקרדום, דורפמן אכיבה

הראל קיבוץ

א ל ל , ד ק נסמד״ ק

 אוניברסיטת סגירת בעיקבות
 הפגנות פיזור זבעיקבות ביר־זית,

 על- הכבושים בשטחים התלמידים
 את אנו מביעים חם, מנשק ירי ידי

ו מפגינים על מירי הזדעזעותנו
 להורות לממשלת־ישראל קוראים

 באמצעים הפגנות לפזר שלא לצבא
 את לבטל תובעים אנו אלימים.

מפ על באש״ לפתיחה ה״הוראות
מפשע. חפים ואזרחים גינים
 מוסדות- סגירת נגד מוחים אנו
 כאמצעי־ הכבושים בשטחים חינוך

 פלסטינים, סטודנטים נגד ענישה
שמפעי הדיכוי שיטות את ומגנים

ה והמימשל ממשלת־ישראל לים

הצ על מחוץ־לארץ, קורא
 שמואל ח״כ של הרותיו

לדי שנועדו פלאטו-שרון,
פו הוא כי אישי, מום

 העולם יהודי להגנת עלה)
יש קומנדו אנשי בעזרת

ראלים.
 הוא פלאטון־שרון חבר־הכנסת

 ואינני לא-כל-כך־נחמד״ ״בחור
 טוב שרות עושה שהוא חושב

ליהודים.
אוטרכט כרנר, יהויכין

ה א מישטרווירו רפו
ה על קורא של סיפורו

 החקירות בחדרי מתרחש
המישטרה של
בידי נעצרתי 1977 בתחילת

לנצל שכדאי הזמנה
 שעונים, ויטרינות, שידות, ארונות, עתיק: ריהוט

ועוד... ניברשות נחושת, בלי

ם י ר ו י ת צ ו > פ ר ג ו ו ג > ל ו

ת ברזל עבודות ברונזה, פסלי תיו מנו  ולגן, לבית או
ם צילומים, טי ד... תחרי עו ו

הצהרים. אחר השבוע וכמשף היום כל כשכוג פתוח
.04*931751 טלפון טכעון, • 37 אורנים ניר־עם:
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 שעדיין מה פל
 לן סיפרו לא
הפשיזם על

:עם שיחה
לברכט הנם העיתונאי

 23.12.80 שלישי יום
.9.00 כשעה

 שלישי בימי פתוח חמועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעת

בערב. 9.00 בשעח מתחילות

רשיון
נהיגה

שקל 3200

 לנהיגה בי״ס
״גבע״

253230 טל.

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערבת במחירי
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 מל-אביב 110 גבירול אבן
 טוקולסקי)4א (פיצת

77211* ,227117 טלפון
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מושכתת ביר־זית אוניברסיטת
ושרשרת מנעול בעזרת מימשל

 באמצעים השימוש תחת צבאי.
 קוראים דיכד, ובשיטות אלימים

 את למצות לממשלת־ישראל אנו
 להרגעת הפוליטיות הדרכים כל

ולמ הנמשים, בשטחים הרוחות
באמ הפלסטינית לבעיה פתרון צוא

 הצדדים כל עם ישיר מו״מ צעות
הפלסטינים. ובראשם המעורבים,

ולאחווה לשלום שאיפד, מתוך

בהתפר כחשוד ירושלים מישטרת
 נלקחתי מגורי. מקום בסביבת צות

 (כפר בית-צפפה במישטרת לחקירה
מש המצוי העיר, של במבואותיה

 וקיבלתי הירוק) הקו של עבריו ני
השוט צוות מידי רציניות מכות

 הובאתי כאשר אותי. שחקר רים
 פקודת להארכת לבית־חמישפט,

]6 בעמוד (המשך

2259 הזה העולם4


