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 בעת ונהרג נורה ג׳יבלייה, תושב
ההפגנה. פיזור

 אל־קוטוב, עיסא עומר 14.4.82
נפ ,55 בן ראש־אל־עמוד תושב

 מיש- אנשי בידי שהוכה אחרי סד
 אחרי בביתו שחיפשו מר־הגבול

בהפגנות. חלק שנטלה בתו,
 עבדאללה־חאלה, סולימאן 17.4.82

 ,16 בן עזה ברצועת סג׳הייה תושב
הפגנה. פיזור בעת ונהרג נורה

תו אבו-דלאל, איסמעיל 17.4.82
 בעת נהרג ,18 בן עבסאן מחנה שב

הפגנה• פיזור
תו שלאלדד. מוסד. ג׳מאל 29.4.82

 בעת ונהרג נורה סעיר, כפר שב
הפגנה. פיזור

 נורה גרדאת רחים עבדל 29.4.82
הפגנה. פיזור בעת ונהרג

ש בתקופה ד׳הרוגים רשימת זו
הצ בבית־דין המישפט נסב עליה
ש נפגעים כוללת אינה היא באי.

מתנחלים. בירי נהרגו
 נותן הישראלי כששר־הביטחון

 .את מתיר הוא ללשונו, דרור
 הכבושים. השטחים תושבי של דמם
לקצוץ לתבוע: מישהו אמנם יכול

קמפידייוויד נגד בהפגנה בגין של מכוניתו על דייק
2151 הזה״ ״העולם

ב״דבר״ מושיק של קריקטורה
? הנשק מי של

 היחידה התרופה אד הלשון• את לו
 והעמדת מיידית נסיגה היא לזוועות

לדין פושעי־המילחמה
אביב תל־ !רדום, משה

דומח1ק מיסרגה
אודם •־1רדו

תעסה• הפגמח לא מדוע
!גלזר

 תעסה־ מרים שר־החינוד, סגנית
 על כששמעה מאוד התרגשה גלזר,
 היא בביירות. החפים־מפשע טבח

 נגד ולהפגין לצאת רצתה אפילו
 אחרונות, (ידיעות הדמים שפיכות

 הפגנת מה? אלא ).1983 בינואר 5
ני היתה בתל-אביב אלף 400ד.-

 לצרכים אנושית טרגדיה של צול
 שומו — שם התקיפו סיפלגתיים.

ו ראש־הממשלה את — שמיים!
שר־הביטחון. את

 למי שיפגינו, רצתה מי נגד וכי
 ועדת־הח- דבר של בסופו שלחה
? מיכתבי־אזהרה קירה
גביר תירוץ, שום לד יעזור לא

 להתחסד. מדי מאוחר המחנכת. תי
 ולא פיו את מייד פצה שלא מי

 קברני- לעבר מאשימה אצבע שלח
 מוסרית מבחינה עומד טי-ישראל

גמו רוצחים עומדים שבו במקום
רים.

גבעתיים צרפתי, אילנה

ל ת מ ד מ ץ ס פ ז ל א ה

לג מנסיון שזוכה המתנחל

 פלאח של אדמתו את נוב
)2366 חזה״ (״העולם זקן

שער״השבו־ על פעם הופיע
).2151 הזה (״העולם עין

 משד. מאלקנה הקבלן־המתנחל
 מהאישום שבוע לפני שזוכה רייק,

 הגדה לתושב שכירי-חרב ששלח
 אותו והכריח הכבושה המערבית

לי הזכיר שטר־מכר, על לחתום

מו־וו ם אי חכ
ה בענייו שממה, לדן

והארון. אווירון
(ה מונטסקיה הצרפתי ההוגה

״המבק פעם: אמר )18ה־ מאה
ש צייר לאותו דומים רים

תל על ואסר תרנגולות צייר
להת לתרנגולים להניח מידיו
לציור...״ קרב

תל־אביב בני,מין, רוני

 את כבר שראיתי לי נדמה מישהו.
 האיש זה אין בשבועון. תמונתו

 של מכוניתו את פעם שהתקיף
בגין? מנחם

הא הסיפור פיספסתם. מזה, חוץ
 סיפורו הוא שהבנתי, כפי מיתי,

 מע־ את לבצע שניסה הנוכל של
 מתועבות, טרור בדרכי שה־המירמד.

 האם רייק. על העליל ואחר-כד
 כינה שבית-המישפט הזה, האיש
 על יבוא לא איקס״, ״מיסטר אותו

 תפקידו ששמו, משום רק עונשו
חסויים? הם ומעמדו

תל־אביב גבעון, משה
ר בשער הופיע דייק משה •  הע

מכוניתו על מזנק כשהוא הזה לם

 הסכם אחרי ראש־הממשלה של
גלופה). (ראה קמפ־דייוויד

• • •

־*תזוזוחיס ד׳סלזמט״וז
תרדוף• נשק נשק
 בה־ לדרוזים המתאנים הפלאנגות

יש בנשק משתמשים רי־השוף
 מילחסה־ המשיבים הדרוזים ראלי.

 בנשק הם אף משתמשים שערה
 צה״ל, של כוחות־השיטור ישראלי.
 צורף אין — הניצים בין הסובבים

ישראלי. בנשק משתמשים — לציין
 מבר כה השפעה להם הפגזים

 המשא־ומתן, התקדמות על רכת
 מתוצרת — הסתם מן — היו הם גם

ישראל.
 לגלות היה כן, אם מפתיע, מה

 לקריית־שמונה שכוונו הטילים כי
 ברית־המוע־ מתוצרת דווקא היו

צות!
 ► בנחיתות לפקפק מישהו ושיעז

הסובייטי, הנשק
גבעתיים רז, יעל

\ וסיד לזזקור
במדתיים. מיטה ענייני

האמרי מהאוכלוסיה אחוז 13
לי להינשא מוכנים הבוגרת קאית

שית מהם לדרוש מבלי הודים
 הבל- מהגרמנים אחוזים 7 נצרו!

 לבגר להניח מוכנים תי־מאמינים
יהו עם מישפחות להקים תיהם

 דעת-קהל ממחקר עולה כד — דים
ר מתכנסים בתגובה, בין־לאומי.  ס

 בטיבינגן התיאולוגית האגודה סרות
 צעדים לנקוט מהממשלה ודורשים

הא שר־החינו־ד האמונה. לחיזוק
 בבתי-הססר למורים קורא מריקאי

התל של אהבת־המולדת את לחזק
 רשויות-הב- של פקידים מידים.
 סודי, לדיון התכנסו בצרפת ריאות

 לארצם. הנגע התפשטות למניעת
 מוחות בעולם היהודיות הקהילות

 את הפוקד החדש גל־הגזענות נגד
המערב.

 רק לא. ז בעולם כותרות־עיתונים
הדמיון. פרי

 היא הבאה הכותרת זאת, לעומת
 החילוניים מכלל ״רבע אמיתית:
נוצ עם להתחתן מוכנים בישראל

 השבוע אחרונות, (ידיעות רים״
ינואר). של הראשון

חוקרת. המישטרה
תר־אביב אלמליח, יפה

ך יח3 ת שו מ
ט״ למקום מתגעגע הקורא

גורש. ממנו
 פי־ בקולו מסלסל — אחד שבן

חזנות, רקי
)28 בעמוד (המשך

2367 הזה העולםצג


