
טריביוך ב״הרלד לוריא של קריקטורה
פולני לכלא פולני ממחבוש

 מפ׳׳ם, העבודה, מיפלגת כמו שונים,
תמ׳׳י. וגם עכשיו שלום

 השנה, מאי בחודש שקמה תנועתנו,
 לכל פתוחה על־מיפלגתית, היא

 עקרונותיה עם המזדהים אזרחי־ישראל
וכוונותיה.

 גם אלא סרגוסטי, ענת רק לא לכן
 הזה העולם עוברי כל וגם אמרי אורי

 אל להמיזרח להצטרף יכולים
השלום.

 שלמה ד׳ר דניאל, גיל ד׳׳ר
מרציאנו שלום ירושלים. אלבז,

 ..המיזרח מזכירות חברי תל־אביב,
השלום־. אל

 הרחמים שריגשי מיקרה זה אין
 סמכות־החנינה בעלי אצל מתעוררים

 ולא — בערבי יורה כשיהודי תמיד
להיפך.

אחרת. להתנהגות ציפיתי זה מנשיא
 תל־אביב וייס, רון

• • • 
 צבאי נדשםו־

פוליטית ומישטרה
 לפולנים הבטיח מישהו

 קיבלו הם אן סוציאליזם.

דיקטטורה.

 לאזור החלטתי — העמים שני בני
ריגשותיי. את ולבטא אומץ

 ערבי מדינת־ישראל, אזרח אני
 במדינה המתרחש מן המזועזע ישראלי,

 מנהיגיו לשילטון. הליכוד עליית מאז
 בחיסול מחיר בכל רוצים הקיצוניים

הפלסטיני. העם
 החיים את המבינים וערבים, יהודים

 בקול מביעים החופש, משמעות ואת
 היא לכך טובה דוגמה הרגשתם. את

 (העולם המוות זורעי כתבת״השער
אני. גם כך ׳).83 באוגוסט 3 הזה,

 שרון את להציע כדאי הדבר, כר אם
 חדש מינסטריאלי לתפקיד איתן ואת
 למנוע כדי עם. לחיסול שרים —

 בשם השניים את לכנות אפשר סירבול,
 כזה סעיף אין אם שרונרפול. אחד:

 מהבימה מייד אותם לסלק צריף בחוק,
הציבורית.

 ורפאל שרון אריאל של הצהרותיהם
 הפלסטיני העם נגד הסתתם איתן,
 השטחים לתושבי העויין ויחסם

 טובת של בתירוץ והכל הכבושים,
 יש האם לשאול: אותי מביאים העם,
 הקורא במגילת־העצמאות סעיף

הפלסטיני? העם של לחיסולו
 השינאה ׳הגיעה איר מביו איני
 וערבים יהודים חיו בעבר כזו. לדרגה
 היו שאחר־כר ואפילו ובכבוד. באהבה

 את לשקם אפשר הרי מילחמות,
 שרצחו הגרמנים, אפילו היחסים.

 שכחו היהודי, העם מבני מיליון שישה
 למחילה וזכו שינאתם את מזמן כבר

היהודים. מצד מלאה כמעט
 השינאה נעלמה מדוע — שואל אני

 שמסע־ההשמצה בעור הגרמנים נגד
 אי־ מדוע נמשר? הפלסטינים נגד

 לאהבה? השינאה את להפוד אפשר
רמלה כלא משהראווי, סולומון

א סרגוסטי ענת •  בת הי
 מזה החיה מיזרחית, למישפחה

בירנשלים. רבים דורות

המכס קשר
 בתוכניתו גילה גפן יהונתן
 חבריו כל כי אייר" ״קשר
 גם השתגעו. או מהארץ היגרו

 חבריו על מתלונן הקורא
שהיגרו.

 ביפו. בבית־המכם עבדתי 1970ב־
 שאת אנשים, מלא תמיד היה החוף
 חבריי. היו כולם הכרתי. כולם

אל שוב יורד אני ,1983ב־ היום.

קוברינסקי קורא
ירדו כולם

 מכריי כל איש. שם מוצא ואיני החוף
מהארץ. ירדו

תל־אביב קוברינסרי, דויד ר י
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בירימים חונן
 בעיקבות צועד הנשיא

לשעבר. ל הרמטכ׳
 שהעניק חנינה על נתבשרנו

 לפעיל הרצוג, חיים נשיא־המדינה,
 מישפחה בית לעבר שירה כך תנועת

 מבנות ילדה ופצע בחברון, ערבית .
הבית.

 לא מסורת הנשיא ממשיך בכך
 הרמטכ״ל חונךהרוצחים, של מפוארת
איתן. רפאל לשעבר

 תחת הפולנים נאנקו שנה במשך
 זכויות־האדם צבאי, מישטר של עולו

 והאיגודים מהם, נשללו האלמנטריות
 גאוותם היתה שעליהם המיקצועיים

רוח. לכל פוזרו
 להכריז השילטון בטובו הואיל כעת

האם הצבאי. המישטר של ביטולו על

 לטפוח בתיקווה
השכם על

 של לתיקוותיו מצטרף הקורא
העורך.

האחרון, בעשור כהרגלי השנה, גם

שראווי קורא מ
חיסול־עם לענייני שרים

 האם זכויות״האדם, כנם על הוחזרו
 ולא. לא לפעול? חזר סולידריות

 מצאו הצבאי המחבוש מתוך בצאתם
 ולמדו מישטרתי, בכלא הפולנים עצמם
 מישטר בין הבדל כל אין כי לרעת
ומישטרה(פוליטית). (צבאי)

 היטיב לוריא רענן הקריקטורסט
 זה עגום מצב־עניינים לבטא

 באינטרנשיונל שפורסמה בקריקטורה
טריביון. הרלד
 שתושבי בכך מבחין לוריא רק לא

 בתוך נמצאים העממית הרפובליקה
 בראשו שעיניו מי כל ענקי. בית־כלא

 תועמלנים קומץ מלבד — זאת רואה
 ודומיה רק״ח אנשי קומוניסטים,

המערב. בארצות
חיפה יפת, שושנה

שרונרפור
לאהבה. השינאה את להפוך

 בגדה האחרונים האירועים לאור
של בחברון הרצח מיקרי — המערבית

 של המסכם המאמר את בעיון קראתי
נתמ כתמיד, איש־השנה. תשמ״ג,

המאורעות. ניתוח לאופן הערכה לאתי
 של לתיקוותו להצטרף ברצוני

 ולייחל המאמר, בסוף שהופיע העורך,
 למחנה־ תאפשר תשמ״ד ששנת לכך

 לעצמו לטפוח והמתעצם הגדל השלום
זאת! עשינו ובכן, ולהכריז: השכם על

ירושלים אלישע, מרדכי

הקוראים רידיעת
 מתסרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עריסות מקום. ומשיקולי

 ב־ מודססים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורפה מכונת־כתיכה,

 בעי־ מיבתביס הכותב. תמונת
ה אץ יפורסמו. לא לום־שם
 המיכתביס את מחזירה מערבת

כת שנתקבלו
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פאנק אבי בהנהלת
שרירים וחיזוק גופני נושר ★
גיזרה על שמירה ★
נכונה יציבה ★
גמישות ★
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ו י ד ו ט ס  ממוזגים אולמות — 6 ב
מוסמכים מורים

 מתיחות אירובי, ג׳אז,
התעמלות סטפס, יוגה,

 ״אורלי" בית־ספר
ונשים גברים לספרות

 89 ג׳ורג׳ המלך רחוב ת״א,
)03( 284919 ,295318 טלי

ע י ד ו מ  
 קורסים נפתחים

 וקוסמטיקה לספרות
ימים לחודש ונשים גברים

ללקוחות: הזדמנות מחירי
ש׳ 150 תסרוקת * ש׳ 450 צבע *
ש׳ 1500 סלסול ★ ש׳ 150 תספורת *
ש 1500 פסים ★ ש׳ 1500 החלקה *

- השיער אורך לפי המחירים 
 מהרגליים. שערות והורדת פדיקור, לקוטמטיקה, מחלקה *
מומחית. על״ידי ריסים והשתלת צפורניים השתלת .

״ ..׳ש ל בו ב ג י ז כ א ב
!הביתה החיילים החזירו

 סינו אריק. גבריאלוב מיקי אלברשטיין חוה
קראום שסוליק גרוניך שלפה אקרלינג עופר

חכם דני י חנוך שלום בגר מני
״תיסלם״ להקת והפלאש ליבי בנזין״ להקת

ליטאני דני ברחה דויד
גפן יונתן :מנתה

 תנועת למען ׳שואל אמני מונע
ד ״יש בו אכזיב בפארק ג

.18.00 כשעה 28.9 ד׳ יום
 .17.00 בשעה שערים פתיחה
 לאיש.■ שקל 300 הארוע הוצאות לכיסוי חרומה
 גבול״ ״יש בדוכני וחזרה למופע נסיעה וכרטיסי הזמנות
א׳-<׳. ביטים

18.00—16.00מ־ פרישמן סנת דיזנגוף :בתל-אביב
היום. כל — העיתונים בדוכו 127 דיזנגוף

18.00—16.00מ־ בן-יהודדי מידרזזוב :בירושלים
,1 ראשונים דורות רח׳ ״כהנא״ משרד
היום. כל — דניה בככר ״טרוסיקליה״ וחנות

 והרמוניה לריפורמה חוג •
ובחברה באדם

למשכילים־ות היכרות •
ויעילה!) שיגרתיח בלתי (בשיטה

 ומוסיקאי אינטלקטואל •
ועמים עם לריקודי כפרטנרית

ל כ ) ( ל! גי

ת״א. ,92! מת.ד. בטלפון!) (לא בכתב פרטים

24045 הזה העולם


