
פו ס ת־ ״ בי י ל ר ו א .  
ח ת ס ס ם תער גברים ל

 סז •,9 ג׳ורג׳ הנולד רח׳ ת־*,
נוודיע )03( 204919 ,29*31•

ם חי מ פ ם נ י ס ר ו  ק
ת רו פ ס ה ל ק י ט מ ס ו ק  ו

ם רי ב ם ג שי נ  ו
ש ד חו ם ל י מ י

:ללקוחות מודגמות מחירי
עוקל 100 תסרוקת * עוקל 220 צבע *
ל * שקל 100 תספורת * שקל 800 סלסו
שקל 800 פסים * שקל 800 החלקה *

ר לעי המחירים — — השיער אוי
 שערות והורדת פדיקור, לקוסטסיקה, מחלקה *

טחרגליים.
מומחית ע־י ריסים והשתלת זנפורגיים השתלת *

מכחכים
)24 מעמוד (המשך
 קיבלנו ,28.5.83ה־ בשבת 'בנצרת,
החלטה:
 איתכם צועדים וערבים, יהודים אנו,

 המילחמות! את להפסיק בקריאה:
 לפתור נוספת! שפיכות־דמים למנוע

 הכרה תוך העמים שני בעיות את
שלום! ובדרכי הדדית

הרצליה, שפילמן, מרים
נצרת, ברגוט, עואטף

העמק, מגדל קמם, נועם
תל-אביב, דביר, דורית

טיבעון, ליכטנשטיין, אילן
טייבה, בשארה, חסן

עלית, נצרת עמיאל, ראובן
זהכי׳תל־אביב מאיה

עמיו איתן
בק׳׳םמזי׳קים הדברת

 תיקנים להדברת סוסחיס
 חרקי קי, תוללי סדוקים),

ובגדים. ספרים
2272 ת.ד. ,18 מודיעין דחו דמת-גן.
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 תרומה נא 1שא
שיפוץ ביקו חסן מסגד ל

 ביפו ביק חסן מסגד של הצריח התמוטטות
 מייד להתחיל בנו המאיץ אזהרה אות היא

 פולו. המסגד ושיפוץ שיפוצו בפעולות
 אסיפה התקיימה הזאת הנעלה המטרה למען

 הכללי המוסלמי הוועד מזכירות בהשתתפות:
 המכהן המסגד, להצלת הציבורי הוועד וירר
הנאמנים. ועד כירר

 הדתות כל לבני לפנות החליטו הגופים כל
 תרומות להשאת ובחו״ל, בארץ והעדות
 הצריח שיפוץ פרוייקט לביצוע כספיות

 מליוני עשרות העולה פרוייקט והמסגד!
שקלים.

 קדוש תפילה מקום רק אינו ביק חסן מסגד
 והיסטורי תרבותי אתר אם כי למוסלמים

חשוב.
 זה! אתר על לשמירה חיונית תרומתכם

 בארץ הבנקים סניפי בכל מתקבלות תרומות
 הפועלים בנק - 145432 מסי חשבון לזכות
ת״א. יפו, )682 מספר עליה(סניף גבעת סניף

מראש. לכם נתונות והערכתנו תודתנו

המוסלמי הועד

ח צ ל פ  חוץ׳ מי
היסטורית?

 גם מעסיקים יומני־היטלר
 היהודים של דעת־הקהל את

בבריטניה.
 הם היומנים כי שהתברר לפני עוד

 בריטניה, של הראשי הרב נקט זיוף,
 בגישה יעקובוביץ, עמנואל הרב

 סכנה בה שטמונה ומזיקה, צרת־אופק
לעתיד.

 אם משנה שלא הכריז, רביי" ה׳׳צ׳יף
 אין — לא או מזוייפים הם היומנים

 להעניק עלולים שהם מכיוון לפרסמם,
 היטלר, ששמה למיפלצת אנושי מימד

 למנהיג פיריסומת־חינם ולהוות
הנאצי. המישטר
 שהיא העכשווי שהנזק גישה, זוהי
 לצנזר הרצון בעצם מתבטא גורמת,
 יש היהודים. לנו, כאילו כאלה. כתבים
 העובדות כאילו להסתיר. משהו

 למה בסתירה יעמדו ביומנים שיתגלו
 העם של גורלו על יודע כולו שהעולם

הנאצי. השילטון תחת היהודי
 בגישה טמון יותר הגדול הנזק

 הנאצית. לתופעה המוטעית הבסיסית
 שתופעה ההנחה, קיימת זו גישה בבסיס

 בהיסטוריה חד־פעמית היתה זו
 אליה להתייחס אסור ולכן האנושית,

 סיבות עם — מההיסטוריה חלק כאל
 ומהמקום מהזמן הנובעות ותוצאות

 טעם שאין מכאן, התרחשה. שבהם
 לראותה יש אלא פרטיה, את ללמוד

 על שהשתלטה חיצונית כ״מיפלצת״
 שלם עם והנהיגה מסויימת תקופה
 מהעולם שלא מעשי־זוועה לבצע

 ולא בעבר ודומה אח לה אין האנושי.
 נסיון זה אין ולכן בעתיד, לה יהיה

ללמוד. ניתן שממנו
 או הגרמני העם את להצדיק לנו לא

זר) (מלשוז הזרת על־ידי היטלר את

מיאנו קוראה
רבנית צנזורה

 לתחום מחוץ והוצאתה התופעה
 שייך הוא בן־אדם. היה היטלר האנושי.

 לראותו. יש ובו האנושית, להסטוריה
 לחזור. שעלולה תופעה זוהי והעיקר:

 להתרחש עלול בגרמניה שקרה מה
 כל וחובת אחרים, ובמקום בזמן שוב

 הישנות ולמנוע לנסות בני־תרבות
שילטון תחת שהתרחשו כאלה, מעשים
בריטניה לונדון מיאנו, ורד 'היטלר

א אי. דגניה ה ל ד ל חו
לאורי שלחה מחולדה עוז נילי

 ב״הארץ״ זאב של קריקטורה
גרילה

 חיבר ברץ שיוסף ישן, דוח אבנרי
 בו״גוריון, דויד למען 1948 במרט
 אבנרי הטוראי הוזכר ושבו

 במחנה לענייני־התרבות כאחראי
 הזה', .העולם אישי', (.יומן יונה

2384.(
א׳ דגניה מוותיקי הוא ברץ יוסף

 שניתן כפי חולדה, קבוצת ולא -
להבין. היה

תל-אביב מנוה, מירי

ה מ ח ל ה מי טנ ק
 גוליית מול הפלסטיני דויד

הישראלי.
 והאלקטרונית הכתובה בעיתונות

בלבנון המתרחש את לכנות מרבים

 המילחמה
□גץ של והגלו
 הכור את להפציץ ההחלטה

 אצל גמלה בעיראק הגרעיני
 בגין, מנחם מר ראש־הממשלה,

 שילד אחרי שלו) הודעתו (לפי
 כאשר רגלו, את חיבק קטן

ברחוב. בו נתקל
 ילדים של חיבוקים כמה
 התייתמו אשר — קטנים

 במילחמת־ להתייתם ועלולים
 בגין ומר שרון מר שיזמו לבנון,

 ראש־ שיחליט כדי נחוצים —
 המילחמה הפסקת על הממשלה
 כוחותינו כל והוצאת הזו הארורה

י מלבנון מייד
גבעתיים כהן, גבריאל

 הוא זה שם התשה'. ״מילחמת בשם
 האסוציאציה את מעורר הוא כי מטעה,

 שבהם בתעלת־סואץ, הקרבות של
 גדולים צבאות שני זה את זה התישו

ומאורגנים.
 בשמו הלבנוני למצב שקרא היחיד

 בן־פורת. ישעיהו הפרשן היה הנכון
 גרילה מתנהלת בצפון כי קבע הוא

קטנה״). ״מילחמה (בספרדית:
 למצבן הגענו — כולם שידעו ראוי

 אחת שלכל באומות, המתוקנות של
 הבריטים בעברה: שתור פרק מהן

 במלאיה, גרילה של טעמה הרגישו
 סבלו הצרפתים הארבעים, בשנות
 בשנות ובאלג׳יריה, בהודו־סין ממנה

 בה .נכוו האמריקאים החמישים,
 והשיב־ השישים בשנות בוויאט־נאם,

 בשרם על לומדים והסובייטים עים,
יום־יום. מחירה את באפגאניסתאן

 המקורות שאוהבי ישן, סיפור זהו
 בין למאבק אותו ממשילים למיניהם

הפלישתי. והבריון העברי הרועה
ירושלים ישראלי, משה

מים ה תוחו מני מגר
 גרמניים פעילי״שלום שישה

 אחרי רגשותיהם את מביעים
טרטאווי. עיצאם רצח

* היקר, אבנרי אורי
 יהודים של קבוצה — אנחנו
 התיכון, במיזרח המעוניינים ואנשים
 יחד אבלים ובון, דיסלדורף קלן, באיזור
 מותו סרטאווי. עיצאם רצח על איתך

 העם בין השלום לעניין קשה מכה הוא
" ישראל של הערבי והעם היהודי  י

ופלסטין.
 סרטאווי עיצאם של המסירות

 הישראלית המועצה של והמאבק
 ישראלי־פלסטיני שלום למען

 עוד לפעול החובה את עלינו מטילים
 גיוס למען כה עד מאשר יותר

 בצד כוחות־השלום לטובת דעת־הקהל
והפלסטיני. הישראלי

קלן, קרייגר, נעמי
 מונהיים, זלמן, והאני גינתר דיר

דיסלדורף. קנוכה, ומנפרד רות
 לורנשטיין, ביאטה ד״ר

דיסלדורף,
 דיסלדורף בורנשטיין, יוסי

ר בון ברנשטיין, ריינר ד

ר מה מ  המזב״ל א
? ר ב ז גי ל
 (.העולם הספורט במדור

ה התפרסמה )2386 הזה'
 .כינוס הכותרת תחת ידיעה
 ה־ על יחתום מי - הפועל

מוחה. ודובר־הפועל ציקיס',
 מראשיתה זו, בידיעה הנאמר כל

 המיוחסים הדברים נכון. אינו סופה, ועד
 לא הפועל וניזכר למזכ״ל בכתבה
נבראו. ולא נאמרו

 ממופע התנער לא הפועל מזכ״ל
 בהזדמנויות הביע והוא הטלה־גיים,

 המופע, על החיובית דעתו את שונות
 לקיים יש הבא בכינוס גם כי ואמר
זה. מופע

אלגים, י.
תל־אביב הפועל, דובר

 מתייחס אינו שהדובר חבל •
 גירעונות על ברשימה, שנכתב לכל

 אחד פרט רק מכחיש אלא הכינוס,
בלבד.

לידיעת
ם אי ר קנ ה

 מיב־ רשולרים קוראים
 לנסר מתבקשים תבירס
 או* לכתוב בקציר, אותם

 בדוור במכונת־בתיבר תם
 בלבד רארד צירו ועל כפול

 תינתן עדיפות רנייר. של
 למיב־ תמונות למצרפים

תבירם.

2388 הזה העולם26


