
ע צ ב מ
מחול
אירובי

 גופני כושר (שעורי
מוסיקה) בליווי

 אחד במחיר שניים
זוג לבני מיוחד

'!32<-,•.*"'':.•* - !4' ...
וחברה) חבר / ואשה (בעד

0פברואר סוף עד שירשמו
גופנית לפעילות המופז 80 ניאיייזיי 6 נםטייי|

237026 טל, תל-אביב. ,80 ארלוזורוב רח' 237026 טל. ת״א,

כ1ו־ט3.רנייקר.*1 פו ע־ 1x1 1 זיז־ *י * ס1ם

*מסססו/קוזוסק♦
 תה־צמחים

בשקיקים
 טעים טבעי,

ומבריא־מרענן
תה  צוז£81זזו שושנים |
\ו^4£או2£ מנטה ותה
 £1x1^111111 בבונג יתה

פיתח תעוובח תהו

שונים שוגים 7 ועוד י
 בסופומוקטים, להשיג
 !מעדניות מרקחת בחי טבע, בחי שקם,

 חינם ודוגמא פרוספקט עבור
רמת־השדון ,46 לת.ד. לכתוב נא

 צמחים תערובת תהחדש!
בן־רגע נמס ופיוות.

נידיאנסרסו
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיזחדים זאחעיס מצווח בר חתונות. צילום
 296662.ת״א,טל ,5 חזנבאום תו׳
^662757 סל. חיפה 13 ירושלים רוו

אלפי הצטרף קוראי ל

ע $ ק£0 £ א ז ט
111611 £07 3532106 1016703110031 0116

 ולד לי היוקרתי הירחון
! כבד ה ר י כ מ ב

׳82 אפריל חודש גיליון
;721נ 0011378 \ 0£ 8111100 — 3(:01671\7 0£ 8611105 7 7 6

86X 30(1 1116 8\\'111§10 1030

יותר הרבה והרבה, אחרים מאמרים ועוד

! ב— ן י ט מ

ת י ד ע ל ב

י ק צ מ

מכחכים
חרדים פ*ז?ר

גלו (ראה בעיתון הכותרת
שאלות: מעוררת פה)

 חומר מפזרים שוטרים מדוע
יפה)? (ארץ־ישראל הכביש על כזה

 מתכוונים -הם סוף־סוף, מתי,
שפיזרו? החרדים את משם לאסוף

ירושלים כר, מיכה

 חוד פיזרו וטרים
רמות מביש

4.2.1982 אחרונות ידיעות
אותם? יאספו מתי

זכה שלא האיש
 מבקר את מספיד הצייר

הידוע. האמנות
 הרוח, איש היה ז״ל גמזו חיים

 שהיה אדם והאמנות. התרבות
הסמ הדמות את ושהיווה מעורב
התרבו החברתיים, בחיינו כותית

 גמזו היה כאשר והאמנותיים, תיים
 איתו לי היו תל־אביב מוסיאון מנהל

 תמיד תמיד, אבל מרים, ויכוחים
 מרגיש שיודע, האיש שהוא ידעתי

ועושה.

לתוש המופרזים התשלומים בות
 בעשירונים בעיקר נוגס ימית, בי

 גם הליכוד. מצביעי — התחתונים
חדש. אין בזאת

 הם, אף הנשמעים קולות־המחאה
הל המצביעים של הקולות אינם

 השמש. תחת חדש ואין — לו
ראשון־לציון וזלמן, בנימין

 גוואט־ ,ארגנטינה ברזיל, צ׳ילה,
דמוקר ארצות כמה ועוד מלה,
אמריקה. ומרכז בדרום טיות

 שנים, 45בכ־ הקדמתם אילו
 המדינות לרשימת לצרף יכולתם

 גם השלום ושוחרות הדמוקרטיות
 ושוחרת־ הדמוקרטית גרמניה את

הדמו וספרד איטליה את השלום,
ועוד. השלום, ושוחרות קרטיות

רמת־גן ליי, שבתאי
 תל־ נזוסיאון את שהקים האיש

 פרם־ישראל. את קיבל לא אביב
 טכנו־ הפרם את קיבלו במקומו
אכ זו אין האם ובדרנים. קראטים

 רגישות חוסר קשוחת־לב, זריות
 היה שכה זה, שאדם תרבותית

זכה לא האמנותיים, בחיינו מעורב

הדימזחרנדה ולבוגר
 לשר- גלוי מכתב
:החוץ

 הקמת בדבר הנפלאה הצעתך
(ו הדמוקרטיות המדינות אירגון

גמזו ומבקר ברנשטיין צייר
ועושה מרגי׳ש יודע,

עכ ? במדינה הגדול בפרס בחייו
ו יפי״הנפש יתעוררו בטח שיו

הקדושה... מוקד על יעלוהו
 אני חברה באיזו לחשוב מכאיב

חי.
ת״א צייר, ברנשטיין, משה

חדש אין
 הפיצויים שבין הקשר על

 מצביעי ובין ימית למפוני
הליכוד.

בסוב לקצץ ממשיכה הממשלה
 ושוב מיצרכי־היסוד של סידיות
קו פוגעת היא כך מחירים. מעלה

 ואין העיקריים, במצביעיה כל דם
בעקי שיוטל, המס גם חדש. זה

בעיק־ העם על במישרין, או פין

 ״ושוחרות־ :להוסיף היה צריו
 ״כי :הפסוק את תואמת השלום״),

מ אדוני ודבר תורה, תצא מציון
הד מאוד סימלי אכן, ירושלים״.

 הדמוקרטיה שמדינת־ישראל, בר,
והמשמ במיזרח־התיכון היחידה

ש בהצעה באה אור-לגויים, שת
כזו.

 הרבה היום אין הצער, למרבה
 ושוחרות־ דמוקרטיות מדינות
הדמוקר המדינות מעט את שלום.
לס ניתן ושוחרות־השלום טיות
הדמו — ישראל באצבעות: פור

 התיכון במיזרח היחידה קרטיה
 — ארצות־הברית השלום, ושוחרת
ושו והשלום הדמוקרטיה מיבצר

 — טייוואן החופשי, העולם טרת
 במיזרח־הר־ היחידה הדמוקרטיה

 הדמוקרטיה — דרום־אפריקה חוק,
באפריקה, ושוחרת־השלום היחידה

דיהוד״ם 310 נלה
 סידרת על מגיב הקורא

 זוהר מרסל של כתבותיו
 למגף מתחת החיים על

 כתבותיו ועל בארגנטינה,
 בעולם ברעם חיים של

,2316 הזה״ (״העולם קטן
2317.(

ב לתמוך ברצוני כל, ראשית
ה בשש עובדתית. מבחינה נאמר
במ החמרה חלה האחרונות שנים

לעו בארגנטינה, זכויות־האדם צב
וב באורוגוואי ושיפור הקלה מת

 הוא האנטי־שמיות מצב גם ברזיל.
 קריאת מתוך זאת, עם רע. בכי

מוט רושם להתקבל עשוי הכתבות
 הוצאת משום בהן שיש משום עה,

 חשוב זה דבר מהקשרם. הדברים
היהודית. הנקודה לגבי במיוחד

בע היתה לא מעולם ארגנטינה
וגם ליבראלי, פוליטי משטר לת

המודעה
הקטנה

מפ הצעות שלל להלן
תות:

דו-משסח־ בית למכירה •
 לחלוטין, שקטה בסביבה תי
ה ובריכת־שחיה. חממות עם

.27.4.1981 : כניסה
 בתל- דירת־שר למכירה !•

״שמי ועם ״גינה״ עם אביב,
בטחונית״. רה

 ארץ־ של מפה למכירה •
 רק (גם) לקנות אפשר ישראל.

שני־שלישים.
 ליצירת פטנט למכירה !•

 המרבה (לכל ממים אנרגיה
במחיר).

 שכולה טלית למכירה •
תכלת.

 תיק בלי שר למכירה •
(במישטרה).

 ראש־ דחוף באופן דרוש !•
 למישרה ראש, עם עיריה
 במאי התפקיד תחילת מלאה.
השנה.

קריית־אתא אליהו, רגי

 דומה היתה ה,טובות׳ בתקופות
 דוגמת אוטוקדאטי, חצי למישטר
 בין רומניה. או פולין או הונגריה

 של קיומה מילחמות־העולם. שתי
וחול רדיקאלית שמאלנית מחתרת

 דווקא הביאו המישטר של שתו
 אולם, אמצעי־הדיכוי. להחמרת

מת של הפוליטית האידיאולוגיה
 — המונטנרום — המישטר נגדי

)18 בעמוד (המשך


