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אבן
במדי פשטה ששת־הימים מלחמת למחרת

 מייד לגשת אפשר עכשיו ההכרה: כולה נה
הערביים. הפליטים בעיית לפתרון

 המדינה. את זו טרגדיה רדפה שנים במשך
 היא במרחב. האווירה את הרעילה היא

העולם. בכל ידידים מישראל הרחיקה
 כמעט באופן זאת. לתקן ניתן עתה

״אנ הלאומית: הגאווה אמרה אינסטינקטיבי
 לעשות יכול מה הוכחנו לעולם. נראה חנו

 יכולים אנחנו איך נוכיח עכשיו צה״ל.
לבנות.״

 זה? לרעיון קרה מה ציוני. טכסיס
בתקו אחר רעיון לכל שקרה מה לו קרה

לא. דבר שום הלאומי: המחדל ממשלת פת

רפ״י בוועידת דיין
דבר של והיפוכו והיפוכו דבר

ב אבן אבא הודיע אחר־כך ועדה. הוקמה
 סמליים, דברים רק לעשות שאפשר כנסת

 מנהל הכריז אחר־כך דוגמה. שישמשו
דבר. שום תעשה לא שישראל משרד־החוץ

הגדו הבשורה באה שעבר, בשבוע לפתע
 רצינית תוכנית לאו״ם תציע ישראל לה:

הפליטים. בעיית כל לפתרון
 הרצינית״ ״התוכנית כי נתברר הטבוע

 באו״ם ישראל נציג צינית. התחכמות היחד,
 יישבו ערב מדינות שנציגי הצעתו: את הציע

 יטכסו ואז ישראל, נציגי עם אחד לשולחן
 ברחבי הבעייה את לפתור איך עצה יחד

שנים. חמש תוך המרחב
 באו״ם המאומנים המאזינים מן אחד כל
 התחייבה לא ישראל הטכסים. את הבין

 מוכנה היא אין בארץ־ישראל. פליטים לקלוט
 הפליטים של נציגות עם משא־ומתן לנהל

 נמצאים מהם אלפים מאות אשר — עצמם
ישראלי. שילטון תחת עתה

 בעיית את לנצל רק רוצה ישראל ממשלת
 להכריח אחרת: מטרה להשיג כדי הפליטים

 שולחן ליד עימד, לשבת ערב מדינות את
לרצונם. בניגוד המשא־והמתן,

 זה היה כטכטים, ההתחכמות. שיטת
 עם־הפליטים של נציג כאשר אך מאד. מחוכם

 חשבון על כזאת שקופה בתחבולה משתמש
 עושה זה אין פליטים, של הטרגדיה

בעולם. טוב רושם
 המשגשג הסוג מן התחכמויות, של ושיטה
 יכולה אינה אבן׳ אבא של הפורה בדמיונו

ממש. של הצלחות הרחוק בטווה לנחול

מפלגות
 מה

 רוצה
7 דיין

המשו השטחים סיפוח את דרש ״הוא
ישראל!״ למדינת חררים
פלסטינית!״ מדינה להקים הציע ״הוא
 הגדה רוב את להחזיר רוצה ״הוא

לחוסיין!״
שלו על־ידי נאמרו אלה משפטים שלושה

)12 בעמוד (המשן !!

בחיפה #

 התנועה מרכז של פומבית ישיבה
 בערב, 7 בשעה בדצמבר, 21 חמישי, ביום תתקיים

 הרצאת הכרמל). על ,50 מוריה (רחוב פת בקפה
פתיחה:

אכנרי אורי ח"כ
ם י ר ב ם ח י ד ה ו א , הצפון באיזור ו ם י נ מ ז ו מ

ה 3 קוו ת ח־ ת פ ב
 חוג יתקיים בערב, 8.30 בשעה בדצמבר, 27 רביעי, ביום
בהשתתפות בית,

כהן שלום
הנושא: על

השלום = פדרציה
תל־אביב. ,30134 טל. במזכירות, והזמנות פרטים

ונש לאור יצא ״ ש ד ח ־ ח ו כ ״ התנועה ביטאון
במזכירות. — נוספות הזמנות למנויים. לח

שבע # בבאי־
בית באולם בערב, 8.30 בשעה בינואר, 3 רביעי, ביום

ירצו ס, ע ה
 כהן שלום
מסים ואלכס

הנושא: על
 הלאומי המחדל ממשלת

ואוהד, הכר
 סומכים אנו פעולותינו. את מממן אינו רוזנבאום טיבור
ח לקרן תרום עליך. ו כ , ה דש  אל תרומתך שלח הח

תל־אביב. ,136 תא־דואר

ו 0 ג ־ ברמת
בקפה בערב, 8.30 בשעה בדצמבר, 27 רביעי, ביום

אורדע), קולנוע (מאחורי דויד המלך גן עצמאות,
קינן עמוס ירצי׳

הפדרציה) למען (מהתנועה
הנושא: על

ההבדל מה
ואצ״ל לח״י בין

״אל־פתח״? לבין ____

2121 תתת ע■!

ם חופרים הם היום  לקראת ומעמיקי
מתה שה של הק ת החדי תחנו - ב

ה עיר חנ ת שה המרכזית ה החד
תל־אביב־יפו של

24-12.67 בכסלו, כ״ב ראשון, ביום
ח ת פ י ה ת מ ש ר ה  חנויות, לרכוש למעונינים ה

ק בתי ס שסחי ע חר ו ס ה מ חנ ת שה. ב החד

שמה  בע׳־מ ככר-לוינסקי החברה במשרדי ההר
ה ,32 יהודה בן רח׳ אל־על, בית תל־אביב, מ סו קו
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