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 ז 5 מנעדון י
שה לתרבות חד

חל־אביב ,5 הם רח׳
297263 סי׳

:עם ערב
דה־דיוס חואן
 על ונגינה בשירה

פלמנקה גיטרה
 30.12.80 שלישי, יום

9.00 כשעה
297263 טלפון ת״א, 5 הס רה׳

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ת ל ב ת ק עו ד  מו
ם ליכל תוני עי  ה

רי חי מ ת ב ב ר ע מ סה
איויאר פיוסוס

 תל־אביב 110 נבירול אבו
 אנטוקולסקי) (פינת

03־233910 טל. טריידינג, אלפא :ושיווק יבוא77211* ,227117 שלפיו

מ תן ר ל 3ט י י ח ל

מכמנים
)6 מעמוד ד (המש

 מתרבותו מתעלם לעמו, מתכחש
 אינו הוא מחצבתו. לכור בז או

מת אינה והיא לערביותו מתכחש
ליהדותה... כחשת

ירושלים דייוויס, מידה
 — בצעירותה תומא חיה ©

 בתנועת־ וכמדריכה בצה״ל כחיילת
 — השומר־הצעיר מפ׳״ס, של הנוער

תמונות. ראה

ף מי דלי ה

ם״ ״ל ל ר ספ ק ♦ א
שאי או יודע פרט שימעון

של זהותו את יודע נו
תשקיף דף ראה ז המדליף

).2257 חזה״ (״העולם
 מיפלגת־ ״יושב-ראש כי כתבתם
טען פרם, שימעון ח״כ העבודה,

את שמסר שמי מקורביו, באוזני
 לפניו הודה לל׳אכספרם, הידיעה

 שהוא סיפר פרס זאת. עשה שהוא
 מדליף.״ באותו קשות נזף

 אווירת יצרה שהפרשה כיוון
 ״תים־ הכינוי ועד עכורה, חשדות

 פונה אני הגיעה, ווטרגייט״ מונת
 שיפרסם מיפלגת־העבודה, יו״ר אל
הנזיפה. תוכן ואת המדליף שם את

חיפה וייס, משה

ל תף פ ת ש ב ־ מ כ ו כ
 ״הקרב הכתבה בעיקבות

הוז שבה המחזמר״, על
כ פרנקפורט דורין כרה

 הנתבעים מקבוצת אחת
הזה״ (״העולם הישראליים

2257.(
 להת־ הכבוד לי היה לא לדאבוני

 בבט מייקל הכוריאוגרף על־ידי בע
מקהלה״ ל״שורת בגדים תיכבון על

פרנקפורט דורין
במה חיידק

אצ כזה מושג בכלל אין בישראל.
 משתתף כל — במה בחיידק לנו,

 כמובן, תיכננתי, הבגדים ואת כוכב
בהתאם.

תל־אביב פרנקפורט, דורין

ר הנזק תפ ש

ה פ ר אל פ ר ש לי
ב מסויים פרט בעיקבות

על כוכב — ״נאמן כתבה
הזח״ (״העולם יון״

 בפעילותו הקשור ),2255
ישי. אלחנן של

 ישי אלחנן של שמו נזכר ושוב
תמו פיסקה הופיעה שבו בסיפור

 כולד, העיסקה את ביטלו ״הם : הה
 למדינת־ישראל.״ עצום נזק וגרמו

 היא מדובר שבה והעיסקה היות
 ששמה דרום־אמריקאית, מדינה עם

 הבקיא אדם אין לפירסום, אסור
 ל- זקוק בדרום־אמריקד, בנעשה
שהמדובר לנחש, כדי פורה דימיון

 שרכשו הדיקטטורות, באחת הוא
 גוואטמלה, אזרחיהן. לדיכוי נשק

 שמא או סומוסה של ניקראגואה
! ? קולומביה

 ה־ מביטול שנגרם שהנזק מכאן
 רב, כספי נזק אולי הוא עיסקה

 רווח הדבר הביא בכוונה שלא אך
 כלל בדרך הידועה למדינת-ישראל,

דיכפין. לכל נשק כספקת
סקוטלנד גלאסגו, שירטון, רות

ה זאוחר■ תנח
 שר־הביטחון שהיה מי

חו ישראל של ושר־החוץ
 מישראל יהודים כי שד,

 ופא- שכעה בבטאם פגעו
האלף. רים

 6(מה־ בטלוויזיה למבט בראיון
 דיין, משה וז״ב הצהיר בדצמבר)

 את ביצעו שיהודים מניח הוא כי
 בגדה, הערים ראשי בשני הפיגוע

 מים- כשהתפוצצו ניקטעו שרגליהם
במכוניותיהם. עני־נפץ

כש דיין, של מטרתו היתה מה
 התבססה (שלא להנחתו פומבי נתן

 קבל עובדה) של צילה צל על אפילו
 להגביר רצה האם ומלואו? עולם

 י והערבים היהודים בין האחווה את
האנטי את להפחיד חשב אולי

 החליט שמא או בצרפת? שמים
 אצלנו שקיימים לעולם להודיע

 פלסטינים אותם כמו טרוריסטים,
? להשמידנו השואפים

 תהיה, אשר דיין של מטרתו תהיה
 ״זונה הכינוי שלמרות ספק אין

 חברי על־ידי לו שניתן פוליטית״
 מתקבלות עדיין לשעבר, מפלגתו
 בקרב מוגמרות כעובדות הנחותיו
 הנחתו ובעולם. בארץ רבים אנשים

ב גם נושא שכידוע דיין, של זו
 להיותנו מיניסטריאלית אחריות

 יום־הכיפורים במילחמת מופתעים
מה חורגת שאחריותו מניח (אני

 את תכפיש המיניסטריאלי), תחום
 ותהווה בעולם ישראל של תדמיתה

 ״תרם״ כן כמו נגדה. תעמולתי נשק
 שנמצא במדינתנו, לאנארכיזם דיין

 הוא אם שכן בלעדיו. גם בקו־עליה
 כזו, הנחה להניח לעצמו מרשה
 ויניח, אחר ח״כ יבוא שלא מדוע

 ובעצמו בכבודו שראש־הממשלה
 של לפיצוצם ההוראה את נתן

? ראשי־הערים
 שבהתבטאותו השלילי כל עם

הזדמ דיין לנו סיפק חסרת־הרסן,
 מפלים אנו שאין להראות, פז נות

לרעה. ערבים
 הסתה. עקב גורשו הערים ראשי

 לפחות הערבים, אצל מכובד דיין
 את מהם כמה יקבלו לכן כאוייב.
 לנקום עלולים והם ברצינות, הנחתו

 הערים. בראשי הפגיעה על ביהודים
 למרות להנחתו, פומבי נתן דיין

הער מינהגי את טוב מכיר שהוא
 לפיכך נקמת־דם. מיבהג כולל בים׳

 מכוונת הסתה בדבריו לראות אפשר
 יהודים. נגד ערבים של לאלימות

 מציע אני לעיל, האמור כל עקב
 ערבים בין להפלות שלא לכנסת

 של חסינותו את להסיר ליהודים,
ללבנון. ולגרשו דיין ח״כ

נתניה וקס, סמי

ס ש ב ח ר
 את מונה בר״גיל הקורא

העיתון. שבחי
 הזה״ ״העולם של ותיק כקורא

התקד את לציין הריני שנה) 32(
 הבחינות. מכל השבועון של מותו
 ;מגוונים מדורים עמודים; יותר

 החברתי, במישור מסקנות רשימות
הגרא הצד גם ;והאמנותי הפוליטי

 והמודעות רב רושם מעורר פי
 ;מרהיב בשלל-צבעים המודפסות

 את קוראים אנשים ויותר יותר
לים. ומעבד בארץ השבועון

 כה רבתי. התקדמות חלה אכן
לחי!

גבעתיים בר־גיד, כן־ציון


