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 כמראי ונמצא הגיע
טריפלקם קרטץ

1ג ו£ ז8ק
 א מ״מ 663 אפריקאי

ג״ר 300 אחך כוון מ״ם 917
827315 ,822926 טל.

פלסטיים לוחות
פיל גלימות, מחמלאי, שוטף
 צבעים עוביים, במידות מים

 או קשיחים שמות, ודוגמאות
 עם וזהב) כסף (כולל רכים

 תחליף וגם דבק. בלי או
רובקס. פלטות וכן לזכוכית

טרידינג, רבי
822926 ,827315 טלפון:

 רובקס
יבוא מעודפי

עוב ועדי מסעדות, למוסדות,
 מגשים קערות, וקיבוצים. דים

 מיוחדים, במחירים וצלחות
 בהזמנות !מגשים יצור אפשרות

מיוחדות.
 תל-אביב, 26 גלויות קיבוץ

830141 ,822962 :טלפון

ו

03־746480 ,777075 טל.

2.3.82־ ב הפתיחה

01388 01800
6ז3 01116 1!/\6וח6

 תל-אביב אתרים■ נמיר ככר
267307 טל.

! ש ד  צמחים תערובת תה ח
נן־רגע נמס ופירוח.

גיל כרסום• 11'ל 111 איר ח
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, י ע ב ם ט י ע  ט
ן ן נ ע ר מ - א י ר ב מ
 £1צ81זו1£ שושנים הה1

 £1עוץ1או2£ מנטה יתה
 £1וועזץ11£ בבונג ויתה
 פירוח תערובת יתה
 £1צ£8ר*זזט

שונים סוגים 7 ד
 בסופרמרקטים, להשיג
ומעדניות מרקחת בתי טבע, בתי שקם,

חינם ודוגמא פרוספקט עבור
•*" ____________רמת־השחן ,46 לת.ד. לכתוב נא

מכתבים
!גזענות אמנם,

 שופט אפילו אין מדוע
 בנית״המישפט אחד ערבי

1 העליון
טוען, ישורון שרגא הפרופסור

 לבית־ ערבי שופט אי־מינוי כי
תו בהכרח אינו העליון, המישפט

השו בטיעוניו אך גזענית. פעה
 של מרמזים יותר נשמעים נים,

וגזענות. התנשאות
 שנמצא מי הביטחוני:■ הטיעון

לש ביטחונית מבחינה כשיר לא
 אינו וחומד״, ״קל בצה״ל, רת

 רמות. ציבוריות למשרות כשיר
 שיקרי. זה טיעון לוגית מבחינה

ב משרתי־צה״ל נתפסו אחת לא
 בני- על ומה ביטחוניות. עבירות

(דרו בצד,״ל ששירתו המיעוטים
 הם האם בדווים), צ׳רקסים, זים,

ביטחונית? מבחינה כשירים
הפרופסור :ההתאמתי הטיעון
 צריך זה מדד רק כי טוען, המלומד

 בשופטים הבוחרים לפני לעמוד
ה כל בין האמנם רמי־המעלה.

 לא הערביים ועורכי״הדין שופטים
לרפו אחד, ״כשיר״ ולוא נמצא

? אה
 לכל ברור היום־יומית,• במציאת
 ערבי נבחר לא מדוע בר־בי־רב,

 — העליון בית־המישפט כשופט
 אלא חוסד־התאמתו, בשל לא

 שפשו גזעניים הילכי־רוח בשל
בנו.

תל־אביב יהג, דן

ת ש ר מעיין פ
 מעיין ראובן של מותו
הקוראים. את זיעזע

ב המישדר את ראיתי כאשר

והתעו זעם נתמלאתי טלוויזיה,
 מול חוסר־אונים תחושת בי ררה

שהת הרפואה, מתנגדי הרופאים
 דבר היה זה בעמדותיהם. בצרו
 הצלה, המבקש אדם לראות נורא
 את לפתוח .שיכולים אלה ואילו
מתבצ האפשרית, הישועה שער
בעמדותיהם. רים

 טרם שהתרופה חששו אמנם אם
היו מאידך הרי אדם, על נוסתה

 שהתרופה שענו רופאים בכל־זאת
שה כן, אם יתכן, איך מותרת.
 לעצמם ירשו המתנגדים רופאים

 על נלחם שאדם בשעה להתעקש
בחז שהתרופה ידע החולה חייו?

האח לקחת רצה הוא נסיון, קת
 להפסיד היה מה עצמו. על ריות
 ה־ התרופות הועילו כלום כאן?

יותר? בדוקות
 הרי ? מתקדים חששו האם
נר חיי־אדם. בהצלת היה מדובר

 חיי־אדם להציל שהשיקול לי אה
אחר! שיקול לכל קודם

 היתד, — מכל נורא — אולי
רופאים? קינאת כאן

 בלתי־מיק־ לאדם כמובן, קשה
 מה לדעת מבחוץ, העומד צועי,

מה שחלק הסיבה היתד, באמת
 ברור בעמדותיו. התבצר רופאים

 מן העומד שהאדם אחד: דבר רק
 עומק־נש־ עד מזועזע עומד הצד,
 באמת כאלה שזוועות היתכן מתו.

? מתרחשות
עודר פרידמן, שושנה

 חסר־הפשרות העקשני, מאבקו
בת לזכות ז״ל מעיין ראובן של

 חוקר על־ידי בארץ שפותחה רופה
 לנסות ובכך רב־מוניטין, ישראלי

 מהו בעליל הראה חייו, את להציל
 הסיר־ הביורוקרטיה. של פרצופה

 מצד המשווע וחוסר־הרצון בול
 ובתי־המישפט שילטונות־ד,בריאות

 אנוש, שמצבו חולה לקראת ללכת
 של שביב בכל להיאחז והמנסה

 תוד־ הממארת מחלתו כי תיקווה!
 כי לו הוכיחו ולתמיד, אחת בר
מושיע. אין

 ראובן של במיקרהו רק לא
 פתוח בארץ המימסד אין ז״ל מעיין

לנ מוכן ואינו חדשים לרעיונות
חדשות. בתרופות טיפולים סות

 רפואית, ועדת-על להקים יש
מרופאי רק לא מורכבת שתהיה

ב המטפלים בארץ, בתי־החולים
ה התרופות מכירים ואינם חולים

ש מהחוקרים גם אלא חדשות,
 עובדים אלה, להמצאות הגיעו

מומ ועוד פסיכולוגים, סוציאליים,
 זו ועדה של בסמכותה רק חים.
 טיפול שיטת טובה אם לקבוע יהיה

בסמ ולא לאו, אם אחרת, או זו
 ממשלתי, פורום שום של כותו

)20 בעמוד (המשך

מו ארק ד ן א ד כ
אשר מעיין, לראובן נר״נשמה

שהק גופך, שעזבת אתה
 ובתוך ייגע בתוך / רבת

 ביץ שתנוח גוויתך / מאבק
 ואחר־כך / שטופי־רוח פרחים

לאבק. תתפורר

 זרוע על שנמקד, אצבעך
כחו שמים מייסרת / בצקה
 אשמתי, מה ״אלוהים, / לים:

 קרן להביא / שחלמתי כל אם
לחולים.״ אור

 ומאום ביקשתי, לא ״לעצמי
 שררה או ממון / דרשתי לא
 לאחר האמנתי, אבל / כבוד או

 קצת עוד לי שיותן / שזקנתי
לעבוד.״

ש לאחר שהלכת אתה
 מי עם כאן שאין / נוכחת
 עבור שהקרבת, בנך / לדבר

 הלקח, ומהו / שאהבת כל
? חבר

 הגווע/ מגופך הבוקע האור
 / נועד? הוא למי נא אמור
 לכל עובד הולך־תלם, לעם
הגלעד? אלילי ולכל / צלם

 האליטה/ לכל שחיכית אתה
רופ / ידך את ותחזק שתבוא

 בלי שופטים במשכורת, אים
לבדך. חבר, נותרת, / ביקורת

ולעמו. למדע חייו את הקריב
ונש בודד תש״ח של הדור

 / מתים הם אחד־אחד / כח
כבר נבלתם שבאתו התנים
לשוטים. נמסר ההגה / נשכו

 לעם פרח כל עוד נשלח לא
ב נרקיס ומלך / דרך אובד
ב מקלחת של חשבון / גינה
ערב בנאום / נאלחת צודה

ראש־השנה.

לא ביתך שסרבת, אתה
 ל־ קודמת מולדת כי / עזבת
 הסודות שמוכרים והם, / חו״ל

כבר כספם־עוונם / לזרים
מחול.

עב לא מעולם שרעדה ידם
מכו רגבי הפרידה לא / דה
 כבר פטיש זנחו, הרפת / רה

 ועיר ״תושב״ה״ רק / שכחו
הרע.

 / בוער בנפשנו כבר, היית
 הוס/ ויאן גלילאו דארק, כז׳אן

מאו בחשכת מדורות בוערית
אנוס! העלוך, למוקד / רות

 מרצד תיקווה של שגיב אך
עו אנושות וישנה / מסביבך

 בין שבער הגפרור / למית
ה לאש הפך / הדרדר קוצי

תמיד!
ערד תדהר, גרשון

ם16 ל עו ה ה 2321 הז


