
מכחכים

 טורם אופיר
 אותך מגיאה

באיטליה פינה לכל
>11/!5 טם

ס ^ חדת התכנית את תחמיץ ואל לאיטליה טו ̂ £1 £/\וחס המיו
ס מכונית • התעופה בשדה לך ממתינה חדישה אווי

)127 (פיאט לשבוע $134 מ־ החל •
א ל ת ל ל ב ג מ ה ״ - ודלק) מע״מ ביטוח. כולל (לא ק  ׳
חדת: ״אינטרמצו״ תכנית - לאיטליה לנוסעים • מיו
ם מלון, בתי / — ם במחירים וארוחות סיורי מיוחדי

 או שלך הנסיעות מסוכן ו״אינטרמצו״ ז£ב £עוחס עלון דרוש _
סורס אופיר במשרדי

ר הודעה בו צי ק$0ו$*ומ5 ־־ פשריאזיס חולי ל
ק״1"*¥( ״פובה׳ מכון נפתח

)03( 229445 טל. תל־אביב, ),7 גרץ (רח׳ 4 רנ״ק רח׳
12.00 עד 8.00 בשעות לפנות תור לקביעת

6״ בסטודיו רוקד/ת אני
ז ג׳ ל * א ו ח י מ ב ו ר י א

ולנשים לגברים

פאנק אבי - ניהול237026 ת״א $0 ארלוזורוב

שה גתמסר הפגי
ם תגובות אי ר  פגישת על קו

אבנרי״ערפאת.

או את לדין להעמיד צריך אם
 גם לדין להעמיד צריך אבנרי, רי

 הזה העולם עיתונאיות שתי את
 סר־ וענת ישי שרית עימו, שהיו

 את לדין להעמיד וצריך גוסטי,
 ידיטות־אזזרו־ כתב את נתן, אייבי

 הח״ב את שטראוך, אליעזר נות
 אנשי עם שנפגש שריד, יוסי

מתי במילואים האלוף ואת אש״ף.

הח היתה שלא יתכן בים. ישראל
 אך לים, הישראלים זריקת על לטה

היה. גם היה לכך חינוך
תל-אביב שירה, ציון כן־

 לך יש ליוזמתו. לבביות ברכות
הבריטית. ביהדות ניכרת תמיכה

לונדון זוססן, דויד

אב לא עוד כמוך אגשים בגלל
אתך. אני תיקוותנו. דה

אי־שס חייל,

פועל שאתה על לך רמה תודה

<י

ערפאת־אבנרי פגישת
במילחמה לא רק

לשע מישרד־האוצר ומנכ״ל פלד
 את זאת, שעשו ארנון, יעקב בר

 שלחץ ביטון, צ׳רלי חבר־הכנסת
 שורה ועוד ערפאת, של ידו את

 הנימוק בישראל. אישים של ארוכה
 משום שונה, הוא הזה .שהמיקרה
 הוא מילחמזז, בתקופת שמדובר

 בין שלום היה מתי וכי מגוחך.
י אש״ף ובין ישראל

תל־אביב שדר, דיגה

המח את ולהצדיק להבין קשה
 של מפיהם ששוגרו הנמרצות אות
מהקוא הפוליטיים, העסקנים רוב

 נודע כאשר ומהאופוזיציה, ליציה
 עם אבנרי אורי של פגישתו על

ערפאת, יאסר אש״ף מנהיג
 אב- של עולמו והשקפת דיעותיו

ומאמ הפלסטינית, הבעיה על נרי
ה העם מנהיגי עם להיפגש ציו

 והוא מזמן, הרי ידועים פלסטיני
ה מה אז זאת. הסתיר לא מעולם
י עתה שנשמעות צעקות

 לצע- אחת: מסקנה יש לדעתי
 היה מוטב האלה ולדמגוגים קנים

מת הזאת הפגישה היתה אלמלא
ולהש להמשיך שיוכלו כדי קיימת,

 בארץ, הציבור על 'בנאומיהם פיע
ה על רבות שנים במשך שחונך
 ערפאת, ובראשו שאש״ף. אמונה

מט שכל וטרוריסטים רוצחים הם
 מדינת־ישראל את להשמיד רתם
 אך שבה. הציוניים היהודים ואת
נפ ערפאת כאשר עתה, יאמרו מה
 יהודי־ לשעבר, חבר־כנסת עם גש

? ציוני
 תימשכנ׳ אלה ופגישות יתן מי

 שפיכות יותר תהיה ולא בעתיד,
 שני ומנהיגי יתן מי באזור. דמים

 יהודים כולנו, את יובילו העמים
ואמי צודק לשלום כאחד, וערבים

 מנהיגי אם יגיע לא שלעולם תי,
 ברעהו איש יכירו לא העמים שני

זה. את זה ויכבדו
ערד פוארפה, עלי

 יאסר עם אבנרי של בראיון
 אי־פעם כי ערפאת מכחיש ערפאת
הישר את לזרוק אש״ף התכוון

לים. אלים
הפליבמחנר, ביודהספר קיר על

 ששימש שבלבנון, בראשדייה טים
 יש הפת״ח, לנוער כמחנה־אימונים

פלס דגל מונף באחת מפות. שתי
דגל מונף ובשניה בתל־אביב, טין

שרון מועמד־לפגישה
פיתרונות על לדבר

ב קיום אפשרות למען בשמי גם
 ממשיך שאתה העובדה הזאת. ארץ

אותי. גם מחזקת ולהאבק להאמין
רמת־גן כהנא, חגה

לחי ואהבתי בבית״ר גדלתי
 אהבתי אך אהבת־נפש. היא רות

לחו אהבתי יותר. גדולה לאמת
 היא. ועמוקה גדולה העיתונות פש

 התיכון במיזרח האמיתי שליחנו
 הוא המדוכא הפלסטיני העם בנושא

ל אתבייש ולא במינו, יחיד איש
 העולם עורך — בשמו לנקוב עולם
 ישי שרית וגם אבנרי, אורי הזה,

עמו קידה להם קד אני ואחרים.
וא שלום שוחרי לב. מקרב קה

כמו ידענו לא שמעולם לב מיצי
 האם ראש־הממשלה, אדוני תם.

מהאמת? פוחד אתה
יפו שמואל, משה
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