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 שהם הבינו, בגין של השוטים דיו
אותה. .אכלו״

 המאג־ בהשפעתו בגין, שלף ואז
 המילחמה את שר־הביטחון, של פפת

וב לדגל, לעם קרא הזו, המיותרת
 נשכחו החתם, ועת המילחמה להט

והביזיונות. הפאשלות המכשלות, כל
 ככל מפוארות ותהיינה מילחמות,

 מי בעיות. יפתרו לא שתהיינה,
 שאי־אפשר יודע, היהודים כמונו

עם. להשמיד
 עמוקה בעיה הזו, בארץ בעיה יש

 הפלסטינאי. העם בעית וכואבת,
 — הזו הבעיה את לפתור וכדי

 קודם יש — אותה לפתור וחייבים
 קיימת, שהיא לדעת בה, להכיר כל

 עם שמוכן, מי כל עם לדון, לשבת,
לשמוע. שרוצה מי כל

 הרג, שבענו ממילחמות, עייפנו
התמי מהפגנת־הכוח נקעה נפשנו

דית.
ה בארץ למהפך זקוקים אנחנו

 שלנו, החשיבה בדרך מהפך זאת.
 הנכונה לדרך אותנו שיוביל מהפך

באמת.
הרצליה רון, לאה

אובסקורה קמרה
י ד ו מ י ם ל ו ל י צ

 זהרשמה
אלה וניטים

מודי  אחה״צ בוקר, ולי
 הרמות בכל וערב

 גמישה לימודים מסגרת 1
 לחברי מיוחד הסדר 1

קיבוצים
82 אוק׳ שנה״ל תחילת 1

אביב תל
 03־658677 ,23 ביאליק

ירושלים
 02-233502 ,6 בצלאל

חיפה
04-662773,13 הנביאים

לקצרנות קורסי□
ת רי או עכ / ת ו לי קר * אנג רב כי ע ו

 31.8.82ב־ חדש קודם מובטחת! ובהצלחה קצר זמן תוך
 01*441662 טל. ,22 וייצסן רח׳ גרג(בר־קמא), אולפן : ת״א

04*664922 טל. ,10 לוי טמריחו ״במעלת״, :תיפח
בוזל־אביזג חנ״ל לכתובת פניה לפי — אתרים באיזורים

ה ש י ג פ ד ה ״ ב ח1ב

גרץ קורא
הכולל המאזן

 דיעות כל עם הסכמתי תמיד לא
 והפוליטי, הקל ערבוב ועם השבועון

 שלו, הקו ואת דרכו את קיבלתי אך
 המיוחל השלום של בנושאים בעיקר

להשגתו. הדרכים ושל
 באש״ף לתמיכה ועד מכאן אך

 חושב שאיני היות גדול. המרחק
 נובעת באש״ף שתמיכתך כרבים,

 להוכיח צריך אתה ואין מ״בגידה״
 אני והקרבתך, נאמנותך את לאיש
מהאינ רבים כמו שנתפסת חושש

 המזרח״, ב״קסם במערב טלקטואלים
ה נגד השלישי העולם ב״צידקת

נאי ובאמונה בתוכו, ואנו מערב״
אש״ף. את לשנות שאפשר בית

 מנשק־הילדים, ערפאת עם הראיון
 עד־ את להוביל נסיון יותר שהיה
 אשר את לומר הצלחה, ללא סאת,
 ומזלזל מגוחך היה לשמוע, רצית

 לתאר הקוראים. של באינטליגנציה
 הוא השלום כגיבור סרטאווי את

 של בשמו ולבשר ומעליב, אבסורדי
 הטירור הפסקת על אל־חסן, ח׳אלד

עיניים. אחיזת הוא
 במדינת יכיר ולא הכיר לא אש״ף
 בזמן משהו יגמגם אם גם ישראל.

 האם מהמצור, להיחלץ מנסה שהוא
 זאת גם אבל ז זאת לקבל אפשר

אבו־איאד לפיכך, עושה. הוא אין

הלפרין קוראה
מודל אותו

 עברתי בזמנו היא: הסיבה פנינה.
א בשדיים סליקון להשתלת ניתוח

 שניתח פלסטיקאי רופא אותו צל
 כי לי, הבטיח הוא רוזנבלום. את

 השדיים יזחו לא שנים שש במשך
ה יציב. במקום ויישארו ממקומם

 מודל אותו לי עיצב אפילו רופא
לה. עשה שהוא שדיים של

 לא שלי שהרופא מקווה רק אני
טעה.

תל־אביב הלפרין, סמדר

בע״כז נורית חב׳ המפיצים בע״מ בלמון בישראל: הסוכן

 פגיטת על נוספות תגובות
אבנרי• ערפאת

 הלבנון מילחמת תוצאות יהיו
 דבר ברור היום כבר יהיו, אשר
 ושרון, בגין של להבטחותיהם :אחד

 ואף אחד פלסטיני אף ישאר לא כי
 לבנון אדמת על אחד סורי חייל
 עשוייה אף והמילחמה כיסוי, אין

מ ממש לתוצאות.הפוכות להביא

אכנרי ועיתונאי ערפאת מנהיג
הקרקע הכשרת

 התחילו אשר אותם של כוונותיהם
 את אירגנו אשר אותם ושל בה,

בליכוד. התמיכה עצרת
 למצב כבר הגענו כי סבורני,

 נאלץ במאוחר או שבמוקדם שכזה,
 הנהגה יש שלפלסטינים בכך להכיר

 בתוך ומילחמה אותם, המייצגת
תו לשום תביא לא ביירות מערב
 ולד,כ־ קורבנות ליותר אם כי עלת
בעולם. ישראל שם פשת

מהמא כמה עם שלם שאיני הגם
 הרי הזה׳ בהעולס העירך של מרים

 כך על הערכה להביע חייב אני
 עוז אזרת אמנרי, אורי שאתה,
 להפגש כדי ביירות למערב והלכת

 כי ספק לי אין ערפאת. יאסר עם
 את הכשרת הזאת הפגישה בעצם

אי בין נוספות לפגישות הקרקע
 מהנהגת אישים ובין ישראליים שים

 לא הזאת ההזדמנות ואם אש״ף,
 אש״ף בין ישירות לשיחות תנוצל

 נוסף סיכוי שנפסיד יתכן וישראל,
ל הישראלים בין היסטורי לשלום

פלסטינים.
במע ליבו אומץ על כוחך יישר

 שבהידברות יתכן עשית. אשר שה
 יש־ בין שהגענו למה נגיע ישירה

ומצריים. ראה
שם אי־ היק, יהודה

 של לשונו תחתך כי להודיע מיהר
 סליחה, ישראל, במדינת שיכיר מי

הציוני״ ״באוייב
תל־אביב הראי, יאיר אינג׳נר

ס גלה ו ד נ ד ? ?1,■ד ר.

 מסיפור מודאגת הקוראת
הזה״ (״העולם הטריים

(211.(
 בשם קטע הופיע הרכילות במדור
 סופר שבו המילחמה,״ של ״השדיים

ש רוזנבלום, פנינה של שדיה על
 על שדהרה בשעה בפראות התנדנדו

 בדרכי־עפר. ג׳יפ
ל קרה שכך לקרוא הזדעזעתי
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 ויליאמס גילוח קצף
במחיר עכשיו

ססב74
 אפשר מחיר ובאותו
 קצף גם להשיג

 לזיפים ויליאמס
 קשים

הרןןר£0_וו

מנושה
בשלושת

/ וגדול שמן בגולם מעשה
 ״כל והוא ומרפק אגרוף לו

 מתמקח חנווני ולידו / יכול״
ל גדות שתי על / בפילפול

 הטרור ובגנאי / שממול ירדן
ו בעצמו הוא / הוכה שממנו
הרשע. הגמד

 בממשלת- השלושה וחברו
היהו בעיות לפתור / כלבים

 גרמנית בשיטה / והערבים דים
 ער־ לחיסול / בדהרה פלשו
וכמ / הבירה בביירות פאת
 / לחסל אש״ף שהצליחו עט
ה במאזן שהמחיר ידעו לא

 מדינת חיסול גם יהיה / כולל
ישראל.

 גרץ אדן■ ד״ר
פירנצה היורד״), (״הרופא
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