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 האש את גילה כשהאדם
 לירח... המסע החל

שנה 80.000 לפני קרה זה
+

ו ר ה 1=0 מ מ

 באוסקר שזכה 1או דאק של סרטו
סארד פילים מוסיקה:

סטראו בדולבי הסרט קול פס

מכחכים
ד מ דאומי כ

המאב בין משווה הקורא
 ולעצמאות לשיחרור קים
 הפלסטיני העם בני של

והיהודי.
 ומשכנע בקידבגו הרווח נימוק

ש אומר מהישראלים, גדול אחוז
בשט הצבאי המימשל הוחל מאז
 ניכר שיפור חל הכבושים, חים

שם, התושבים של ברמת־חייהם

 כי יודע ודאי ראש־העיר כבוד
 בעל נוראי, מיטרד קיים בעירנו

כפול, — משמע סכיזופרני, אופי
 המרכזית התחנה מיבנה מחד,

 שנים בשיממונו העומד ״החדשה״,
ו מסוערת מיפלצת־בטיון ארוסות.

 בלילות משמשת זו, גימור הסרת
ב ופושעים. לנרקומנים ועד בית

 אנשים של חסכונותיהם ירדו עטיה
 — חנויות בד, שרכשו — רבים

מדד פונו אחרים ורבים לטימיון,

בירושלים .העתיקה בעיר בהפגנה פלסטין דגל
!״ לעצמאות נאבקנו אנחנו ״גס

 מצביעות נגדנו התקוממותם וכי
כפיות־טובה. על ורק אך

 שטבע הוא שהזמן מאמין אני
 פירוש מה שכחנו זה. נימוק בנו

המנ בזמן גם הרי לאומי. כבוד
 היתד, בארץ־ישראל הבריטי דאט

ה של ברמת-החיים גבוהה עלייה
 זה דבר האם :בארץ היהודי יישוב
 במאבקנו מלהמשיך בעדנו מנע

עמנו? וחרות לעצמאות
מהיש גדול שאחוז מתפלא אני
 בבוד לקנות ■שאפשר מאמין ראלים
 ובמק־ במקררים בתנורים, לאומי

 טיפת ללא יעם רק לטי־טלוויזיה.
 השפל לדרגת שהגיע לאומי, כבוד

 בלית־ברי־ ,יסכים ביותר, הנמוכה
 מאבקו את ולהפסיק להשתחד רה,

לחירות.
אשקלון פלדמן, אילן

• 9 •
ת תו דו וסירוב־□ ב

ה אחזקתה ׳נהרסו. ובתיהם איזור
הוךתועפות. עולה שוטפת

 :הנוכחית הישנה התחנה מאידך,
רוכ כבישים, סימטוית, של גיבוב

 הגורמת ואוטובוסים, קבצנים לים,
ול העיר לתושבי יתואר בל סבל

 מסריחה היא ,איליה. הבאים תיירים
 מכל קשה תיקנה. ללא ומטונפת

 הנכון, האוטובוס את בה למצוא
רחו שלושה מהלך לעיתים החונה

 המודיעין. מן סימטות ושתי בות
קרובה זו בתחנה התנועה מהיריות

שיבו נגד מוחה הקוראה
עו דן של בביקורתו שים
(״ה נייר״ של ב״נמר מר

ה על >2330 הזה״ עולם
שמר. נעמי משוררת

 ישל הביטוי בחירות לכפור מבלי
סבו איני הסיפרויתי, המדור עורך

 על גם לחול חייבת זיו שחירות רה
 מלבד וסילופים. בדותות פירסום

 וחסרית־יהטעם הקרתנית ההשוואה
 שמר, ונעמי ואגניר ריכארד בין

כ העובדתית, הטענה גם מועלית
 את סביבו החזיק ״ואגנר... אילו

 ואגנר/ ׳מעגל לכנות שנהוג מיה
 יוסטון קוזימה... אשתו נימנו שבו

רוזנ אלפרד צ׳מברליין, סטיוארט
פשו בדיקה אקרט.״ ודיטריך ברג
 ■שוואגנר זה, ״מעגל״ כי תעלה, טה

 אלא אינו סביבו, החזיק כביכול
 יפרט ישכן הכותב, ישל דמיונו פרי

מדמו מורכב הוא ואגנר, לקודמה
 ונא- גזעניים אידאויליוגים ישל יות

 שהמלחין שונים, דורות בני ציים
להכירן. היה יבויל לא כלל

הרצליה פריידקץ, מינה
 ב־ מת ואגנר ריכרד אכן, •
 את להכיר כדי .70 בגיל ,1883

 היה ודומיהם רוזנברג צ׳מברליין,
שנה. 40 עוד לפחות לחיות עליו

רג׳ מ־טו־ד ס סיוו ס

ה י י פ ת ב י ת ד
:מחאה קול
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ה הכפייה נגד מוחים אנו
ב מתבטאת ׳שהיא ספי דתית,

 חקיקת על־ידי הממשלה פעולות
 בגד ׳חוק כגון מפלים, חוקים
 חוק ההפלות, חוק !שווה׳ שרות

 — ולאחרונה הארכיאולוגיה
 את להפסיק הממשלה החלטת
,בשבת. על אל טיסות

 לא נפלה לדעתנו, זו, החלטה
׳ועניי כלכליים שיקולים על־פי
קוא לחצים יעקב אלא ניים,

 המים- של וכפייה ליציוניים
הממשלה. על הדתיות לגרת

 ׳שיל מאבקם עם מזדהים אנו
 ההחלטה, לביטול על עובדי,אל

 ולשרי- לחברי־הכנסת וקוראים
 שינוי ׳למען לפעול הממשלה

 וקודמותיה. זו החלטה
 או זו, לממשלה קוראים ,,אנו

 בעתיד, ׳אחרת ממשלה לבל
 ובפרט ׳שהוא, נושא ׳בכל לפעול
 ׳שיקולים מתוך זה, בנושא

 התחשבות תוך בלבד, ענייניים
ל מתנגדים אגו הכלל. בטובת

כו מיעוט ישבו אבסורדי, מצב
הרוב. יעל דעתו פה

תנועת,הצופים, חניבי
הדרום תנועת

 לראש״עיריית גלוי מיכתב
להט: שלמה תל-אניג,

 התנועה מסלולי בהיות לאפס, מאוד
נחלי-אדם. מוצפים

 מלבצע התחמקות יש שנים זה
 את ולהשלים ביצוע החייב את

 הפעלתה — קרי בהשלמה, החייב
ל ביאה — החדשה התחנה של

בארץ. הגדול מטרופולין
ישי באם לראש־העירייה אודה

בני:
ב במהרה כוונה יש האם >•
 ומה הפרוייקטים, את להשלים ימינו
בנדון? ראש־העירייה עושה
התחנה תושלם האם כן, אם !•

)18 בעמוד (המשך
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