
 רוצחים ו!ם שלנו: הטיעון עיקר זה והדי
מתגוננים. רק אנו ואילו וחיות,
 ב- יזלזל שדאש־הממשלה לי נראה לא

 שלהחלטה מתברר זאת מפל דעת־הקהל.
 הנימוק מאד. רציני נימוק היה להפציץ
 הרצון הוא: הדעת על המתקבל היחידי
 שאש״ף האפשרות את מחיר בכל למנוע

ישראל. במדינת יכיר
 לעצות מאד מתאים כזה החלטה סוג

 ישראל השד־בלי-תיק של האחיתופל
גלילי.

ירושלים לווין, א.
תחליטו אולי

 (העולםהאחרון בגיליון להבין היה קשה
ההת על המערכת דעת מה )1997 הזה

 ראש- התנהגות ועל בסבסטיה, נחלות
 מחד, זו. י בפרשה רשר־הביטחון הממשלה

 אשר הביש והעסק העם כתבות, שתי היו
ה ונגד הממשלה כניעת נגד חוצץ יצאו

 תחת הרשימה הופיעה ומאידך מתנחלים,
 ברור היה שממנה ההתנחלות, הכותרת

 של אוהד הוא אותה שכתב שמי לגמרי
המתנחלים.

מערבית חיים קיריית ,0*טו0ש אורלי
 על־ המצוייגות הכתבות שתי בעוד +

ה דעת את הביעו שס־סוב הקוהאת ידי
ה וזיתה ההתנחלות, מעשה על מערכת

 תיאור ההתנחלות הכותרת תחת כתבה
 למרות בשטח. שקרה מה :של עובדתי
ההתנח את לסקר נשלח אשר שהכתב

 הביא הוא ההתנחלות, כאוהד ידוע לויות
 הבדלי־ בשטח. שקרה מה של תיאור

 המערכת חברי בין הפוליטיים הדיעות
 להקיף לנו ועוזרים העיתון את מגוונים רק
צדדים. מכמה נושא כל

סוציאליסטית תוכגית-שלום
וה הישן בעולם רבות שמדינות מאחר

 מן ״סוציאליסטיות״, לעצמן קוראות חדש
המצ אלה ובשביל .בשבילן להכין הראוי
שו בדרכים להן ומסייעים בעדן ביעים

 אשר סוציאליסטית תוכנית־שלום נות,
במרכזה:

והמש המרחבים של מחדש חלוקה א)
 קיום אפשרות ב) במיזרודהתיכון! אבים

ראיית ג) העמיס! לכל והוגנת מכובדת

צב מבחיגה אחד כגוש המיזרח־התיבון
 אשר — וחברתית לאומית כלכלית, אית,
כולם! לתושביו הפיתרונים את לתת צריך

 ישראל חייבת כזאת תוכנית בפיסגרת
ול מקורות־מיבד ולקבל שטחים, לקבל
 ולא לסגת בלא — משאבי-אנרגיה קבל

ובכישרו־ בכוחה במוחה, אין האם לתת.
ב הסוציאליסטית האינטליגנציה של נח

ן כזאת תוכנית לעצב ישראל
 המיבחן היא כזו שלום שתוכנית דומני
ש ומי היום, יהודי סוציאליסט לכל האמיתי

 בכל מימש בוגד זה במיבחן עומד אינו
 כל לפי — הסוציאליסטיים מיושגי־היסיוד

אמת־מידה• כל ולפי אסכולה
מאוחד עין־חרוד ליכנה, עמי

? יודע מי מכיר, מי
מצ מצאתי הראדאר .באתר בביקורי

התצ (לפי תייר של כנראה יקרה, למה
בתוכה). שהיה הפילם מן שפיתחתי לומים

 אחת היא לפירסום ששלחתי זו תמונה
 אולי בארץ, שצולמה בפילם הבודדות

בה, המצולמים מן מי לזהות מישהו יוכל יי

? אותם

 (אגב, ז האבידה בעל את לאתר לי ולסייע
תוצאות.) ללא — למישטרה פניתי

קריית־ענביס שפירא, מיפאל
גלופה. ראה — שנמצאה התמונה #

סדור ?ו היעדר
 מסך-הטלוויזיה, מעל להיווכח, נחרדנו

 אש״ף הצלחות על בכנסת הדיון בעת
מחלי מסויימים חברי־כנסת כי באו״ם,

 אחד מבודחות וקריאות-ביניים עקיצות פים
 במצב מדובר שאין כאילו השני, חשבון על

נקלענו. שאליו החמור המדיני
 מדיני קו שבהיעדר לחשוש מתחילים אנו
 ואופוזיציה, קואליציה של ויזום ברור

 הביאו בכנסת, שצולמה האמירה לרבות
 שרויים אנו שבו למצב אלה כל אותנו
היום.

 פתח־תיקווה אלץ, ברוד
? מפסוק לא עראסאת למה

 האומץ לו והיה בשלום, רוצה סאדאת
בכך מסכן שהוא ספק ואין זאת, להוכיח

או הוא זאת, לעומת עראפאת, חייו. את
משוכ אני ודדפרצופי. חלקלק פורטוניסט

 לצריכה נועד לניוזוויק שנתן שהראיון נע
 העיתונאי שהאדון בטוח (איני מערבית

לזה). מודע אינו דה־בורשגרייב
 אחראי מנהיג הסך עראפאת יאסר אם

 מישקלו את מטיל אינו הוא למה ומתון,
ה ז בלבנון פילחמודהאחים את ומפסיק

ל שם עושים שהמוסלמים היא אמת
 לעם לעשות בכוחם שאין מה נוצרים
הלב הנוצרים של הטרגדיה היהודי.
 ה־ מסוג פאשיסטי שאידגון היא נוניים

 ביכלל שמסוגל היחידי הוא פאלאנגה
בחזרה. לידות

 אנטוורפן קופל, אברהם

לפיתוח מהיר סץ
התמו של ״הקרטל הידיעה על בתגובה

וה אתה במדור ),1995 הזה (העולם נות״
 על העובדות את להביא ברצוני לידה,
דיוקן•

אי היגטיביים) (הסרטים התמונות סרטי
 (יכול במחיר כלול כשהפיתוח נמכרים נם

 פיתוח אך כלול, הפילם שפיתוח להיות
 המחיר, מן חלק־הארי המהוות התמונות,

מונופול. כל אין וכך כלול), ו5אי
פו (רוורסליים, סירטי-שקופיות קיימים
פי בלא הנמכרים מאד, רבים זיטיביים)

 ואקטאכרום. פוג׳י סאקורה, וביניהם תוח,
 מפר להיות יכולים שהם מפני אלה, סרטים

 הסרט (את מעבדות מיספר על־ידי תחים
 כלול הפיתוח כאשר לקנות ניתן ■פוג׳י של
נמכ הקונה), כרצון במחיר, כלול אינו או

פיתוח. בלא רים
 הוא במחירו, פיתוח הכולל העיקרי, הסרט

 למכירתו מצויינת סיבה ויש קוד^נרוס,
אפש כל אין :במחיר כלול הפיתוח כאשר

 צורך יש (לפיתוחו בארץ לפתחו רות
ה ומעבדת־הפיתוח מאד), יקרות במכונות

 קניית בשווייץ. היא לארץ ביותר קרובה
לפי לחנות מסירתו הפיתוח, בלי הפילם

לוק הסוכנים דרך לפיתוח ושליחתו תוח
 כאשר לשבועיים בניגוד שבועות, 6כ־ חים

המצורפת. המעטפה עם שולחים
ם* באחת לבחור באפשרותך יש בנוסף,

)14 בעמוד (המשך

 משוער! חליפין שער
.-18 5)1^ =51.00

 או שלך הנסיעות סובן אל פנה
 אוסטריים אויר נתיבי

 ,52 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב
53535 טל.
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 כולל המחיר
 פנסיון, ח־צי לילות, 7ו־ ימים 7

זוגיים, בחדרים
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לישראל אויר נתיבי על אל עם בשיתוף
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