
 משלנו ואחד משלהם אחד
מתוכנו. נחיתה במועד

שתה הדייקנות ם איש אצל ן למספר לופטהנזה את ע  כאחד. והתייר העסקי
ת הרבה לך למכור מנסים ממתחרינו כמה ת - חדשות הבטחו  חדשות, מחלקו

ועוד. דיוק יותר משופר, שירות
 מפתות. הבטחות לעומת קבועות עובדות מעדיפה לופטהנזה

 שלנו. התיירים למחלקת הראשונה המחלקה בין לבחור לך לתת ממשיכים אנו
ת סו ללופטהנזה סו  מרכזי לכל אותך מקשרים ואנו לגרמניה בשבוע ישירות טי

ם בעולם. הגדולים והנופש העסקי
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 שהעניק הסנסציוני ראיון
ער־ יאסר אש״ף, מנהיג
הזה״ ״העולם לעורך פאת,
אבנרי. אורי

הערכתי את להביע לי הרשה

 במיל־ בנים לי ואין בנים לי אין
 אימהית״, ״דאגה מתוך לא חמה.

 ולא האהובה״ ״חששות מתוך לא
להפ באתי נשית״ ״רגשנות מתיר
 סר־ היא גיוס״ שב״גיל בתי גנה•

דד מטעמי־מצפון גניודמילחמך

ואכנרי ערפאת ישי
העכור הגל נגד
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 עם להיפגש מפעלו על המלאה
כםוך. אנשים שירבו ערפאת. יאסר

תל־אביב שטרנכרג, אדה

הכבוד. כל
תל-אביב מנוח, מירי

ב הראשונים מהפעילים אני
 ב- ואחר־כך הזה העולם תנועת
להז עמוק צורך הרגשתי של״י.
ביו הנחרצת בצורה עימך דהות

תר.
סילבר כפר יהודאי, משה

 עם תעמוד שאתה מקווה אני
 והמוסריים הנפשיים כוחותיו כל

 להציף שיאיים העכור הגל נגד
שתש ממך מבקש גם אני אותך.

 אפשרית, דרך בכל עצמך על מור
להו שתמשיך ביותר חיוני זה כי

השלום. במחנה ביל
 שיחה לד שהיתר, מקווה אני

 אני ערפאת. עם ואנושית מועילה
 תעזור עכשיו שלום שהפגנת מקווה
הח מלקבל הממשלה את לעצור

לביירות. להיכנס הרת־אסון לטה
 האופף הרע שמכל מקווה אני
ה המילחמה תחילת מאז אותנו

 הדבר שלום. ויצמח יקום נוכחית
 הוא עכשיו והמוסרי הרציונלי

 ומשא־ ישראלי־פלסטיני, שלום
אש״ף. עם ישיר ומתן

 בגבורתך ואמץ חזק — אורי
השלום• למען בקרב

באר־שבע קולר, דב

 דרכו עם כהוא־זה מסכימה איני
 להביע רוצה אני אך הפוליטית,

״תל עצמם המכנים אלה לכל בוז
 או ״ליברלים״ ז׳בוטינסקי״, מידי

 אז־ את ואוטמים ״סוציאליסטים״
 את לשמוע.'גם שלא כדי ניהם
 מסכימה איני האוייב. של קולו

 ערפאת, עם מסכימה ואיני איתך
 מה עכשיו יודעת אני לפחות אך

כעיתו תפקידך היה זה אומר. הוא
לברכה. ראוי אתה ועל־כך נאי,

תל־אביב הרצוג, גילה

אייזיק מפגינה
ושלום אהבה

 חוק־ לפי צבאי משרות פטורה
 גם (ג). 30 סעיף שירות־ביטחון

 סרבן־מילחמה הוא הבת של אביה
 שנים, 25 זה ופטור מטעמי־מצפון

 ״מטעמים לחוק, 28 סעיף פי על
 החוקי- המוצא שהוא מיוחדים״,

ל שטען לאחר לשכמותו, מעשי
מצפונו.

 — בתמונה — שלפני השלט אל
ל סרתי כאשר במיקרה, נקלעתי

 כשחילקתי מנוחה קול לרגע פינה
 אלימות שלילת שעניינם כרוזים

נשים. נגד
 האלימות, נגד להפגין באתי אכן,

המו ״למען הבריות הקרבת נגד
שותפים־לחיים אחים, בנים, לדת״,

 העיתונאית שבסנסציה העובדה
ה מילחמת של ביותר החשובה

 שרית — נשים שתי השתתפו לבנון
 מוכיחה — סרגוסטי וענת ישי

 אווילית כמה עד עדים/ות כאלף
 לנשים־ להניח שלא ההוראה היתה

 ועד ללבנון, להיכנס עיתונאיות
 מילחמתכם היתה מוצדקת כמה

הכבוד! כל נגדה.
תל-אביב גרטי, אלה

*ד״מוח גד1
בהפגנה צולמה המחנכת

 יותר מעמיקה ראייה למען !ואבות
 אלימות של האנושית התופעה של

 דאגה ולהביע הזהה בני״המץ כנגד
 עמוק וצער בכוח לקורבנות אוהבת

 לא שוב. ללא שהלכו אלה על
השלי שמנסים כפי בגב״, ״סכין

ושלום. אהבה אלא זאת, לתאר טים
יצחק אלוני אייזיק, כלה

ס״בנגדאפ״ס א*ם1ת
 מיספר את יחס העורך

 גם בצה״ל הגבוה הנפגעים
אש״ף סל לרוח־הלחימה
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