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המסעדה
 סצואנית ־ הסינית

בכפד־שמריה!
 מיוחדות ערב ארוחות *

אינטימית. באוירה
עסקיות צהריים ארוחות *
 ברמה קייטרינג שרותי *

בינלאומית.
הביתה מוכן סיני אוכל *

 העובדים וצוות המסעדה הןהלת
 ידידיה ואת המסעדה באי את מברכים

ת כ ר ב שמחו חג — ב

סיצ׳ואן" אוף ״טייסט
 שמריהו כפר — מסחרי מרכז

052*70448 להזמנות טלפון

מכהנים
ח פו ל1פ3 סי

 הברית על מצביע הקורא
 והקנאות הלאומנות שבין

חדתית•
עוס וחבריו שרון אריק בעוד

 הגדה של למעשה בסיפוח קים
 עוסקים עזה, ורצועת המערבית

ישר מאגודת לקואליציה שותפיו
יש מדינת בסיפוח ומהמפד״ל אל

הצנח הביניים. ימי לחשכת ראל
מדי־ בכפיית עסוקים שרון של נים

הקומו התורה בסילוף המועצות
 לאפ- הפלישה על־ידי — ניסטית

אימ עקרונות המסמלת גניסתאן,
ב דיכוי־עם ומהווה פריאליסטיים

פאשיסטי. נוסח
 ישראל ממשלת את מאשים אני

בשטחים. הפלסטיני העם בדיכוי
 ארצות- ממשלת את מאשים אני

 למעצמה־ שהפכה כך על הברית
ה הנפט על־ידי הנשלטת בובה

והפטרודולרים. סעודי
 ארצות- ממשלת את מאשים אני

 לדיקטטורים סיוע בהענקת הברית
 טוטליטא- ולמישטרים פאשיסטיים

הלטינית. באמריקה ריים
דרום־ הנהגת את מאשים אני

ברוטא צבאיות בפעולות אפריקה
 ואנגולה, נאמיביה בשיטחי ליות
ב השחורים האזרחים דיכוי תוך

מדינות. אותן
 ישראל ממשלת את מאשים אני
 ה־ דרום־אפריקה עם יחסים בקיום

כו מתוכה המצמיחה פאשיסטית,
נאציים. חות

אר־ ממשלת את מאשים אני
ה מירוץ באייר,פסקת צות־הברית

הטי פרישת ובאי־הקפאת חימוש
הכ אחרי אפילו האמריקאיים לים
 הקפאת על הסובייטי המנהיג רזת

באירו הסובייטיים הטילים פריסת
פה.

חבל תושבי את מאשים אני
בביזוי צהוב טלאי שענדו ימית
מיל שישה ובביזוי היהודי העם
השו בזמן שנרצחו ההיודים יוני
אה.

לן אשקלון פלדמן, אי

ב ת ב לי גלו■ נ
 מיבתב משגרת הקוראת

 חברת־הכנסת אל גלוי
שהמיה־ אחרי כהן גאולה

 לא שנשלח האישי תב
לתשובה. זבה

המפה סיפוח
וטוספות תפילין

דולפי למסעדת
בדולפינריום

העובדים צוות ולכל דודו לגבי,

 הנפלא הארוח עבור תודה
ת ב י ס מ ה הבכורה ב להצג
לאלוהים׳ חורגים ״ילדים

 עציוני נורים
יובל תיאטרון וצוות

 הפלסטיני, העם על ישראל גת
מלבי הקדוש־ברוך־הוא ופרשי

 זרועות על וטוטפות תפילין שים
להג רוצים הם וראשה. המדינה

 להשבית היהודי, את מחדש דיר
להח ובקצרה, בשבת, אל־על את
 כשם ממש הגטו, אל אותנו זיר

 חומות את מהדק שרון שאריאל
 לפלסטטינים. מסביב הגטו
 ן יותר גרוע מי

תל־אביב כהן־בר, גכריאל

• • •
ת א מ הודיוורים עו

 ילדי של הטרגדיה על
״הפול ושל ימית וצעירי
שים״.

הפול (כולל ימית תושבי האם
 ל־ מודעים הנשים, ובעיקר שים)
 כיום שם הנשתלת הנפשית, סטיה

 בהם שתפגע ובצעיריהם, בילדיהם
ב וזה חייהם, אורך לכל קשות
 1 הוריהם אשמת

 והנוער הילדים פני את ראינו
 התנגדות במיקרי בטלוויזיה האלה

״הצ למעשה שהם באסיפות, וגם
 על־ בעיקר מאורגנות כיף״ גות
שלוחי־רסן. קארייריסטים ידי

״שהת הפולשות! עשר והשיא:
 של גג על תינוקותיהן עם נחלו״

!כיף זהו יוסף. בתלמי מפורק בית
 הטהורות הנפשות את יציל מי

 1 והצעירים הילדים של האלה
קודם. אחת שעה ויפה

משפטן, אלראי, י. א.
תל־אביב

0י1ןץא*ו אן■
 החמישית הכיתה תלמיד

:טוען מאשקלון
ברית־ הנהגת את מאשים אני

 שודרה 1982 במרס 22ה־ ביום
 בת ערביה שילדה ידיעה ברדיו

 וטענה נעצרה, המערבית בגדה 15
 בצה״ל. קצין בידי נאנסה כי

מוכרת הילדה :צה״ל תגובת

כהן אשה
הגיטאות תקופת

שתיקה. :הציבור תגובת כזונה.
 מתנחלת אינה אומנם הילדה

 זאת בכל היא אך אדר, מחצר
האנושי. לגזע השייכת אשה
והש שטחים שכבשנו רק לא
 שללנו צבאי, טירור בהם למנו
רוחני. וחופש קריאה חופש
 קבענו גיטאות, שיצרנו רק לא

 ב־ לדרוזים מותרות מזון מיכסות
רמת־הגולן.

 האדם צלם את שרמסנו רק לא
קונים שיהודים רק לא וכבודו.
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