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 זה בספר מוסר במחלוקת,
 למלחמת שלו גירסתו את
 .ומהלכיה סיבותיה הגליל, שלום
 וכעס ענין... מעורר ספר

כיס-אנגלית. במהדורת
סטימצקי זה טפרים

לקצרנות קורסי□
 * וקבוצות פרטי * אנגלית או ו/ עדרית

:התרשמת :מובטחת ובהצלחה קבר זמן תוך
 03*214126 טל. ,22 וייעמן (בר־קמא), גרג ן1אול : ת״א

.16.1.13*3 נפתח — וערב גוקר —י חך* קורס
בת״א. חנ׳׳ל לכתובת פניח לפי — אחרים באיזורים
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מכחכים
 )24 נועמוד (המשך

 לא עוד שאיש רעיון למשל,
ה את להטיל אפשר עליו׳: חשב

 מיפעל לכל לדרכי־הגישה אחריות
 עצמו. המיפעל על בית־עסק או

לקרות. יכול זה לך גם כי
רמונ-גן אלון, מינל

השתורוה המאה
רעל. מטפטף רבי

ש ברוסיה. השחורה רוצחיהמאה
כי ידעו יהודים, דם נטפו ידיהם

 אמונות עם גזענית הסתה לחבר צד
 בכיתבי- סימוכין למצוא טפלות,
 בכל הז׳ידים של לאשמתם הקודש
הפרבוסלביים. המאמינים צתת

ה שניאורסון, מנחם־מנדל אחד
אי־ סלובביץ, הרבי בכינויו ידוע
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לפלסטינים אדמת־מולדת מחפש אני בנין:

ב״רוז־אל־יוסוף״ קריקטורה

אנדרופוב כוס
— הכוכבים

 :המסיתים הדמגוגים שיטת את מץ
 רצח אפילו הגויים. אשמים בכל

 אלא היה לא בביירות הפלסטינים
 את להכפיש כדי ו״ם1ע של מזימה

 — בישראל יפי־הנפש ישראל. שם
 — ועדת־החקירה חברי בתוכם
 הם אין הזרים. עבודת את עושים

הרוק עצמם, שונאי יהודים אלא
שונאינו. לפני מה־יפית דים

 בישראל רב כי להאמין קשה
רגן דוס כדאי כן, אם ז כאלה דברים יאמר
רע מבשרים — לצאן הרב של בבירכתו לעיין

ב העשרה צום לקראת מרעיתו
טבת.

חיפה אהרון, זמירה

□,והןסכס דבר
 *3 ולבדוק ולשמור, לגזור

הבא. כריסטמס
מגיש אני ומיסטיקן כאססרולוג

ש הרח□ כו ר ה כ מדינ ה
 לשלוט האשה זכות על במיתקפה התעוררות נכרת לאחרונה

 (לא ד״ר שר־־הבריאות, של יועצו על־ידי בוטאו אלה מגמות בגופה.
 בארץ, רגיש נושא הוא בגופה האשד. שליטת סדן. חיים לרפואה)

הדמוגרפי. המאזן על ממחשבה רועדים ממשלה חברי שבה
 אין הכיבוש, הוא ביותר הדומיננטיים מיסודותיה שאחד חברה

 כחלק ילדיה את הצורכת מליסאריסטית, כחברה מלהתפתח מנוס לה
 שהשקפה להוכיח ולנסות להתאמץ צורך לנו אין הצבאי. מהמערך

 — מעולה בצורה עבורנו סדן הד״ר זאת עשה שהרי קיימת, אכן כזו
 מאבדת דיוויזיות כמה ומצא שחישב להפלות, להתנגדותו כנימוק
 ״פשוט״ באדם המדובר אין כי לזכור כדאי ישראל. מדינת כך על-ידי

 על המופקד ממשלתי במשרד בכיר בתפקיד המשמש באדם אלא
ציבור. בריאות

 אינו שהגבר כפי כי אימרתו, היא סח ד״ר של אחרת ״פנינה״
 חובתה האשה: גם כך למילואים, נקרא שהוא בשעה לגופו אדון

 רחמה תמיד מגויים — אחרות במילים הילודה. חובת היא הלאומית
הלאום. לצרכי האשד. של

 מתוחכמת בדרך מתמשך מילחמה למצב נערכה שישראל ספק אין
 בהתאם והשתנו התעוותו שלה וסולם־הערכים תפיסת״העולם כל למדי.

 אך מיליטאריזם, סביב סובב שהכל כזה, בקונטקסט אלה. לצרכים
 במאבק־ המדינה של עליונותה על המאיים דבר שכל הוא טיבעי

 דעות אלה ויהיו מיידי, לביעור וראוי מאוס כפסול, נתפס הכוחות
 ״לאיים״ כדי בו שיש אחר דבר כל או רצוי״, ״לא לאום רצויות״, ״לא
זו. עליונות של המשכה על

 המאפשרת חברה ויצירת בבניית כשותפות חלקנו את רואות אנו
לאום. מין, גזע, דת, הבדל ללא מרכיביה, לכל כבוד של קיום

וביש העולם ברחבי שהושג סוציאלי הישג היא החוקית ההפלה
 כתוצאה נשים מות של רבים מיקרים בעיקבות היתר בין ראל,

במחתרת. מהפלות
 הוא שלה המניעים אחד הפלה, לעשות מחליטה אשד. כאשר

לחיים. כבוד של ביטוי זה והרי ולדה, לעתיד האחריות
 לציבור סח ד״ר של באמצעותו המימסד פונה דראמתית בזעקה

 כיצד בעינינו, הדבר תמוה רצח. היא הפלה כי להן ומבהיר הנשים
 נגד בצעקה לצאת שנה, כחצי מזה שלם עם ברצח העוסק אדם יכול

מאובר, תירצה דביר, מירבשבועות. 11 בני עוברים ״רצח״
16064 מיקוד תל־אביב, 6562 ת״ד ללבנון״, הפלישה נגד ״נשים בשם

: 1983 לשנת תחזיותיי קדם את כאן
 ולזעזועים לשינויים צפויים אנו
 התיכץ. המיזרח ממדינות בחלק

 ערפאת, אסד, כסו פוליטיים אישים
 עלולים ומובארק חוסיין קד׳אפי

הפוליטית. מהמפה לעוף
 הגדולות המעצמות בשתי גם

 ייעלם רגן רונלד :שינויים צפויים
נש שהדבר כמה עד — וכמוהו

 ב- הטרי הבוס גם — מפתיע מע
אנדרופוב. יורי קרמלץ,

 ובידקו זאת תחזית על שימרו
השנה! בסוף אותה

תל־אביב גאון, משה

1 לסוכנות זקוק מי
מירקו. כבר המחתרות את

הסוכנות! את לא מדוע
 מסגרת עוד מחזיקים שלא כסי
 שייפגשו כדי למחתרות. קבועה
צרי לא היהדות, חשבון על ויחגגו

 אם אלא יהודית״ ״סוכנות כים
למיססר נוסף להחזיק, היא המטרה

הלינגר קורא
ציוניים פקידים

 פקידי-המדינה. 400.000 של הקטן
ופקי פוליטיים עסקנים אלפי עוד
 שיש בזמן מותרות חיי שיחיו דים

ב רבים בשטחים משווע חוסר
מדינה.

תל־אביב הליגגר, רקז

ת ע די לי
ם ראי הקו

מכ השולחים קוראים
 לגסה מתבקשים תבים
 עדיפות כקצרה. אותם
 תמונות למצרפים תינתן

למכתכיהם.
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