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יפה ישראלית
 חיצוניותך לשפר ברצונך אם

 ראש ועד רגל מכף
 חברה גינוני לרכוש ברצונך אם

ולקבל טובים אנוש ויחסי
עצמי בטחון
החן טיפוח לקורס הרשמי

 פלטשר לאה הגב עם אישי ראיון קבעי
 להוראת מוסמכת בישראל יחידה מורה

 ונימוסים החן טיפוח מקצוע
תל״אביג ,50 גבירול אגן 267682 טלפני

ה!גטדר
למועדון
המחשב

האישי
וחתקדמים למתחילים יעוץ

חברים בין מידע החלפת
 נתעולוחים מוזלות רכישות

 מקצועי ירחון
חברים מפגשי ארגון
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ם חדל השדו
מיל חוא סרטאווי עיצאם  א

הפלסטיני. גרינצווייג
 והוא — למות עליו נגזר אם

 רגע בכל מותו לקראת מוכן היה
 יכול היה לא — האחרונות בשנים
 נסיבות לו לבחור סרטאווי עיצאם

יותר. מרשימות
 המיפל־ מנהיגי העולם, גדולי

התפ במערב, הסוציאליסטיות גות
ל ניסו החלטותיהם, בניסוח תלו

 מחוייבותם ובין הצדק בין יישב
התחמקו הם לישראל. המסורתית

ה הצבא, לשילטונות הכבוד כל
הסוב מישמעת. להשליט יודעים

 דוגמה, מהם לקחת יכולים ייטים
 מדליות במחזירי לטפל יש כיצד

אפגאניטתאן. ובטרבני למיניהם
תות־גן דגן, יוסף

• • •

דו־ין - הומילוחמוה ושע■3
ח* ששככח אחרי עתה,
 שקמח הציגורית סערה

ם בעיקבות ת פירסו קנו ס  מ
ה• לעניין ועדת״החקירה

סרטאווי נרצח
פרט שימעון של נימוס מילות

 שהעניקו למרות באש״ף, מלהכיר
ה מחנה־השלום גיבור לנציגו,

רישמי. מעמד פלסטיני,
 ליומה עד נמשכו ההתפתלויות

 שכדורי- עד הוועידה, של האחרון
 לכל המחישו בני־בליעל של הם

 אלא ריקות, במילים המדובר שאין
ומוות. חיים של בעניינים

 בניין בפתח מוטל שהיה המת,
 זי- ,תמימות שעות כחמש הוועידה

 את מיקד המתכנסים, את עזע
יו הפוליטית בדרכו תשומת־ליבם

 שנות במשך לעשות משהצליח תר
ארוכות. חיים

ה שני את יעלה קורבנו אולי
שב אחרי השלום, דרך על עמים
 הזרם את להטות הצליח לא חייו

ב מולו שעמד למרות — הכללי
מרשימה. כה צורה

תל־אביב אופיר, יוחנן

 במה סרטאווי עיצאם זכה במותו
 של הכרה בחייו: בו זכה שלא

 שבח דיברי ישראליים, פוליטיקאים
 על צער באמצעי־התיקשורת, והלל

המצוי. הישראלי מצד גורלו
 מפיו נימוס מילות שכמה ברור

 אפילו שוות אינן פרס שימעון של
 חיי- שכן כל לא — קל מאמץ
ביש העממית התגובה אך אדם.
 היתד, המרה החדשה לשמע ראל

 לוא טרטאווי, את משמחת בוודאי
אותה. לשמוע היה יכול

חיפה רפאדי, ורדה

הסלון אות

ס הסמל לו  כדון וייגר קי
 בדרגה ולהורדה למחבוש

 לענוד שסירב משום —
האות. את

לע יסרב חצוף כל אם !ובצדק
 האותות יוותרו אותות־מילחמה, נוד
 התוקפנות תומכי של חזיהם על רק

 ושב עובר כל יובל כך בלבנון.
 אות- על־פי ברחוב, אותם לזהות
הקלון.

ושאמילא, בצברח סבה
ה מוצו שכביכול ואחרי

בנו הפוליטיות אפשרויות
ת למקד יש — שא  א

המוסרי. בהיבט המאמץ
 ושוח־ הנאורים הכוחות כל על

ש מאבק לנהל בישראל רי־הצדק
 ר רפול שרון, את להביא ייעדו
לפוג ישירות האחראים — שות׳
פלי לדין — ושאתילא צברה רום

בישראל. לי
 רחב ציבורי ועד להקים גם מוצע

 זה לנושא שיתמסר האפשר, ככל
 דין לעשיית ״הוועד יקרא ואשר

לבנון.״ מילחמת לפושעי
 טווח, ארוך להיות הזה מאבק על
ב אם גם ובלתי־מתפשר, אמיץ

 עקר להיראות עלול הוא תחילתו
ה כוחות ישקטו אל וחסר־סיכוי.

 ■ פו־ יובאו אם עד ידומו. ואל צדק
 הצדק סוף לדין. אלה מילחמה שעי

ו יטשוהו לא רודפיו אם לנצח,
תירפינה. לא ידיהם

רמת־גן איש־שדום, דוד

ו ס ס ״ מ מ ד

ת לו ״לשבור ״המילה א ! 
 ציפי הקוראה המליצה

).2378 הזח״ ערן(״העולם
לש ברצוני לדברייך, בתשובה

 שאת בכלל, את מי אותך: אול
 אדם על לכתוב לעצמך מרשה
 הדברים את בצה״ל, רמטכ״ל דגול,

ז שכתבת
 ד ישרים אנשים וירבו הלוואי

ו הרמטכ״ל, של מסוגו דגולים
ב הכובע את להסיר רק עלייך
פניו.

עפולה אסנין, רוכיק

טחאגית אמינות
ח לכבוד רפאל הנין פס
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