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 העת כל מתמידים הסיעה ראשי
 העובדים, תנאי להטבת במאבקם

פעי של ולסיוע לתמיכה וזוכים
הארץ. רחבי מכל הסיעה וחברי לי

 המוטעית למסקנה בסים אין לכן
מ הקרקע נשמטה כאילו שהסקתם,

 ד ראש־הממשלה סגן לרגלי תחת
 ללא הפועל לוי, דויד שר־השיכון

וזו בישראל, העובדים למען לאות
פעי מצד ואהדה להוקרה כך על כה
 הסיעה. וחברי לי

תכלת־לבן דובר שילה, מומי

• • #

ה עשה מ׳ מ
 אודות הכתבה על הערות

 נגד הוועד שערך ההפגנה
(״העו בלבנון המילחמה

).233? הזה״ לם
 במה אי־דיוקים השתרבבו לצערי

 שרק״ח להדגיש עלי לרק״ח. שנוגע
 לשיתוף־פעולה יכולתה ככל פועלת
 המאבק למען האפשר ככל מקיף

 להחזרת מלבנון, מיידית לנסיגה
 צודק לשלום ולמו״ט לאלתר צה״ל

 ונציגו הפלסטיני והעם ישראל בין
 בכל משתתפים רק״ח חברי אש״ף.
 מאבק שמטרתו ועד ובכל פעולה
 הנפשעת המדיניות ונגד לשלום

ב השתתפנו בגין־שרון-רפול, של
בהפג בהכנות וכוחנו יכולתנו כל
 נפעל וכך בתל-אביב הגדולה נה
בעתיד. גם

רק-ח דחכר בורשטיין, עוזי
חל־אביב

ע דמיון תי פ מ
האנושי, המוח עובד איד

הקורא. מתפעל
מכני האהבה, כמו העיתונאות,

אפ מאוד, משונים זוגות למיטה סה
ם בגליון הנה, לומר. שר  הזה העול

הרשי- מתחילה מאי, חודש מאמצע
ס צזז־ק־ *״ דדדזדד ־11ו1 מ ווו ־׳ ז ״ ע ׳ 11111 ע

 תיפול" אשר עד לחו״ל, נוסע הוא כי
, שלו. השטח גורל לגבי ההכרעה

מדיניזת
מת מיטות שו מ

שחפת ישראל  פעולה מ
 אש״ף סוריה, עם

 ומרית־המועצות
זירות. בכמה

מכ האהבה, כמו ״המילחמה,
 מאוד,״ משונים זוגות למיטה ניסה
 השבוע הבריטי. הפיתגם אומר
 בכמה עצמה את ישראל מצאה
משונות. מיטות

19.5.82 הזה״ ״העולם

מוזרים זיווגים

ם אומר כך ?םוליסיקח,1 תג  מזווגת אנגלי, פ
שר למיסה. מחרים זיווגים  אין למצוא אפ
 אצלנו ובחוות, בעבר — דוגמאות סטור

ת ובארצות  איך המסבירות — אחרו
ם נולד שרות חזה הפתג תו ומא  תקפו

 נכון הוא אלה. ימינו עצם על
.קואליציות״ בהיווצרות פנימית, בפוליטיקה

14).5.82 ״לאשה״

 ״המילחמה, הבאות: במילים מה
 זוגות למיטה מכניסה האהבה, כמו

הברי הפיתגם אומר מאוד, משונים
 במילחמת מדובר ובהמשך טי.״

 ישראל מצאה שבה איראן־עיראק
לאיראנים. נשק מספקת עצמה את

ל בגיליון אחר-כך, חודש והנה׳
 חנה דבר, עורכת כותבת ה, אש

מוז ״זיווגים הכותרת תחת זמר,
״הפו הבאות: המילים את רים״

 אנגלי, פיתגם אומר כך ליטיקה,
 למיטה.״ מוזרים זיווגים מזווגת

 איראן־ מילחמת על מדובר ובהמשך
 את ישראל מצאה שבה עיראק,

 סבור אינני האיראני... בצד עצמה
 הזה, מהעולם העתיקה זמר שהגברת

צורה... באותה עובד המוח אולי אבל
פתח־תיקווה הירש, איכן

אבנרי־ערפאת פגישת
לתיקווה מקום

הומסו־ ה•* המגיסוה
אבנרי־ערפאת. פגישת על

ה יצא ולמה מה על יודע איני
 אורי של לחיצת־היד נגד קצף

מא הוא אם ערפאת, עם אבנרי
הש דרך הנכונה, הדרך שזו מין
הידיים. ולחיצות לום

 מ- פולניה אם של מיקרה האם
 שלה הבת על הלוחצת רמת־גן,

שלה, המארוקאי החבר את לעזוב

מחאה
מברלין

מו מברלין יהודים 48
ב וזמילחמה נגד חיים

לבנון.
לשע נרדפים יהודים, אנו,

 של ובנים יהודים בתור בר,
 במערב־ המתגוררים נרדפים
יש פלישת נגד מוחים ברלין,

ללבנון. ראל
 קורבנות יהודים היו אתמול

 כיום הגרמנית. הלאומנות של
השפ ישראלית ללאומנות יש
 זה לערבים. ביחס הרסנית עה

 דורשים אנו !להיפסק חייב
ישראלית. נסיגה

 גירוש, הפצצות, של טרור
ה בהחלטות התחשבות חוסר

פוג אלה כל המאוחדות, אומות
 ובז- בינלאומיות בנורמות עים

 עומדים אלה כל כויות־יסוד.
ה המסורת לכל גמור בניגוד

 היהודי. העם של הומניסטית
 ומחזקים מברכים אנו על־כן '

שמס אלה, כל של ידיהם את
 נגד מוחים והם ורב, הולך פרם

 ומפגינים בגין של מילחמתו
השלום. למען

מצורפות חתימות 48

י חמור פחות הוא מוצאו, בגלל רק
 ה- את בלבנון לראות נדהמתי

 אני ומוסלמים. נוצרים בין שינאה
יהו בין מהשינאה יותר עוד נדהם

 מוצאו בגלל ורק אך ויהודי, די
 ה־ אבנרי של ביקורו אם העדתי.

 לישון למישהו מפריע אנטי-גזעני
 ויראה מסביבו שיסתכל אז בלילה,

 לעם מסוכנים יותר דברים שיש
חשוב. ביקור אותו מאשר ישראל

קריית־שמונה אליעז, חיים

ל הערכתי את להביע ברצוני
 סר- וענת ישי שרית אבנרי, אורי

 אש״ף, ראש עם פגישתם על גוסטי
 המפגינים אחד הייתי ערפאת. יאסר

 בכיכר-מלכי- שלום־עכשיו בעצרת
 בשוט־ לביתי, חזרה ובדרך ישראל,

 על שמחתי הפגישה, דבר על עי
להו הדרד תיפרץ סוף־סוף שאולי

 והעקש־ היהירים לישראלים כיח
להש רוצים לא שהפלסטינים נים,
לצרינו. לחיות אלא אותנו, מיד

התקפו את ששמעתי אחרי אך
ור שונים איש-ציבור של תיהם

 כי לדעה; נוכחתי הפגישר״ על בים
 מד לכם, הבוז התבדתה. תיקוותי

הפגישה! קיעי
אשקלון פלדמן, אילן

 וענת ישי שרית אבנרי, לאורי
כוח! יישר — סרגוסטי

טבעו! קריית שרטוק, רות

 על ביקורת מתח קינן עמוס
 בידיעות אבנרי־ערפאת פגישת

 מתח הוא גם להב יהודה אחרונות.
 עברון בועז מר. מיש ה בעל ביקורת

אח בידיעות שרון אריק את שבח
 בשבחים זיכה פלוצקר וסבר רונות,

 רבץ יצחק ואת שרץ אריאל את
מענ תופעות אכן, המישמר. בעל

ומפתיעות. יינות
גבעתיים כר־גיל, גן־ציון

 ממש שהיתר, אחת, תופעה היתד׳
ב הישראלית בעיתונות מגעילה
מדב איני המילחמה. של שבועות

שלי צבאיים, כתבים אותם על רת
 כבר לזה ולרפול. שרון לאריק קקו

התרגלנו.
ה הפרשנים על גם מדברת איני

הממש בדוברי ששימשו מדיניים,
 אלה בין אבל חדש. לא זה גם לה.

 פחד איזה היה כשמאלנים, הידועים
דע את לכתוב כדי ומוזר. גדול
 ולד,צ־ להצטדק עליהם היה תם,
 כאלה שיש כך על ולהצביע טלב
ונד מהם, גרועים״ ״יותר שהם

הקור היה אבנרי שאורי לי מה
 העלוב למורו־הלב העיקרי בן

הזה.
 לאנשים להאמין עוד יוכל מי

? כאלה
רמת־גן מעיין, גילה

-*י
 של יותר גדולה מידה דרושה
 פנים- להיפגש כדי אישי, אומץ־לב
 מאשר ערפאת, יאסר עם אל־פנים
 פלוגת- האחרון מעוזו אל להחדיר
 פוליטית בגרות דרושה טנקים!

 היסטורית וראיה התר מגובשת
 לפתור לנסות כדי יותר, מפוכחת

 את ואפילו הפלסטינית הבעיה את
י בלבנון, המחבלים בעיית מ ב

. ולא ם י ל ם י ז ג פ ב
 רב מיטפר יש הזאת בממשלה

 מדי יותר המשחקים ילדים של מדי
 חוצפתם, ברוב אלה, במילחמה.
בבגי אבנרי אורי את מאשימים

 * אלה, אולם לשופטו. וקוראים דה
 !אמונו את ואיבדו בעם בגדו אשר

 של למישפט יעמדו אשר אלה הם
מעלה. של ולמישפט מטה

ארגון, סמי
נתניה רמת־פולג,
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ת ה *>ו־ שג ד רי כ מי
ארצות״ וביו ניננו מה

הברית.
 לעומת במדינה, כיום הנעשה

נש שבה בארצות־הברית, הנעשה
 קולומביה, החללית אלה בימים לחה

מפרי לפחות שנת־אור כי מראה
 במדינת המושגים עולם בין דה

 בארצות־הברית הנעשה ובין ישראל
העיתו והטכנולוגיה. המדע בשטח

 מה לזמן דחו או ביטלו כאן נים
 השיגור של המאורע על הדיווח את

החללית. על והנחיתה הנוטף,
 חשוב אינו הזה הנושא כנראה,

 ואופור־ דיליטנטים בעיני מספיק
״ טוניסטים.

י חיפה אפרתי, שמעון
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