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ש מי שיש להאמין נוטים אגו זו עצמית
לביטחוננו. ודואג בעניינים שולט

תל-אביב אוריין, ד!גית

 והוצאתם אזרחים חטיפת אלים, דיכוי דיכוי,
 באנשי גדושים בתי־כלא בחשאי, להורג

 פאשים־ חוליים ועוד למיניהם, אופוזיציה
ו אלה כגון טים

הסובייטי, המישטר חסידי על נמנה אינני
הבינלאומית שהקהילה אני משוכנע אך

ה <י1 ?• ז
 על מגיב ברנשטיין משה הצייר

 ברנשטיין משה הצייר של מיבהבו
).2210 הזה״ (״העולם

 שתמונתו זה הוא מי יודעים אתם אולי
יכו איד משתומם אני במיכתביי הופיעה

הצי מכל ז כזה תצלום לפרסם הייתם לים
 לועגים אתם אין האם זהו? — לומים

? לי
אמנות לאישי שתתייחסו הזמן הגיע

בהפגנה ברנשטיין משה
— כבוד

ליש מתייחסים משאתם כבוד פחות בלא
מטופשת. חתיכה של בנה

תל־אביב ברנשטיין, משה

כהלווייה ברנשטיין משה
לאמנות —

 יש האם ולתמיד: פעם להחליט, צריכה
 לעשות שאין או בפוליטיקה ספורט לקשור

בחי — שלו מסיבות קארטר, ג׳ימי זאת.
 לקשור הפעם החליט — לנשיאות רות

 לחייב צריך לא זה אבל ופוליטיקה, ספורט
אותנו.

תל־אביב ברגר, שימעון

 החרמת על בישראל שמחליטים לפני
 ששכח למי להזכיר, ברצוני האולימפיאדה,

 ציוני־ אינטרס יש שלנו שבמיקרה זאת,
באו ישראלית השתתפות המחייב לאומי

 ספורטאי במוסקבה. שתיערך לימפיאדה
 זהב, במדליות זוכים הם אין אם גם ישראל,
 למען הגאה. הישראלי את ברוסיה מייצגים

 את להחרים לנו אל רוסיה, בגולת אחינו
האולימפיים. המישחקים

תל-אבי}* סישטן, הרצל
ברנ הקורא את הרגיז שכה התצלום •

 איש־ חצקל של הלווייתו בשעת צולם שטיין
הש לשם משמאל. תמונה ראה — כסית
 — הנפגע הקורא את לרצות וכדי וואה,
מימין. תמונה ראה

תד־״אביב על ט־דיס
סר• ושר-חביטחון ראש־חמטסלה

 ומטכנים ישראל בריבונות חריס
אזרחיה. את

<ג■1עוד שיא
.19*0 מוסקבה, אולימפיאדת על
 שלהם, בתחרויות החלו כבר הרוסים

ימשיכו אם זכויות־האדם. דיכוי גביע על

 בגין מנחם של שממשלתו פעם בכל
 את לממן כדי דולרים, מיליוני מבקשת

 המערבית, בגדה גוש־אמונים התנחלויות
להש יוכלו שהם לאמריקאים בגין מבטיח

 כרצונם. שלנו הצבאיים במיתקנים תמש
ה־ במסע־הבקשות — הכריז וייצמן עזר

 סאחרוב, אנדרי של הגלייתו כמו בצעדים,
הזה. הבזוי בגביע שיזכו ספק אין

ירושלים מזרחי, רפי

ה אם חוגגת. הבינלאומית ...הצביעות
 אליפות- עריכת את התיר העולם של מצפון
 שלא מדוע בארגנטינה, בכדורגל העולם

 בבריה״מי האולימפיאדה עריכת את יתיר
 מברי׳ת- דמוקראטית יותר ארגנטינה כלום

בארגנטינה בכלל אין שמא או המועצות,

 שהאמריקאים — בוושינגטון שלו אחרון
לבקש. אפילו צריכים אינם

הסוב שהכיבוש הכריז, קארטר הנשיא
לק ״צעד להיות עלול באפגניסתאן ייטי
 על הרוסים של אפשרית השתלטות ראת

 העולמיים.׳׳ הנפט מקורות מרבית
 צעדים ינקטו האמריקאים אם יקרה מה

הש מהסובייטים למנוע שמטרתם צבאיים
 ישתמשו הם אם יקרה מה כזאת? תלטות
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