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עקנות להשאיר מבלי לארץ, בדרכה בעת,

3*0 ? ז־מ 1 ו ו ?1י ד ו

״אל בבסיסי הולם צה״ל : 27.3.68
המיזרחי. בעבר״הירדן גכראמה, פתה״

■י,

הפ מניחת ברנאווי, פטמה : 17.1.68
למשפט מובאת ״ציון״, בקולנוע צצה

* שי
 דויד למפא״י, חוזרת רפ״י ג 27.12.67

בזירה בודד נשאר פורש, בן־גוריון

ני אי  הממלא איש השנה לי אטר כותבים,״ שאתם למילה'אתת אף מסכים "
 לפעמים קיימים. .שאתם לאל הודה "אבל האר*. טל בתיי=הרווז מרכזי הפקיד
האחרון'בישראל." הנורמלי הקול הוא שלכם שהקול לי נדמה
 המערכת לקיום 18ה־ בשנה .הזה העולם בי לומר התכוון איש אוחו £

וקישש לאוטות הכלליתשל.שהבנות1 ל^קאקופוגיה הגסרף לא הנוכחית,
חשכ״ה, בשנת מדינתנו את* שהציפה דתי־)בדו0ו! / *

אי, £ ד תוי היה בוו £ לוקשי•* אפשר ה!־ לא? למה למקהלה, להצסרף פי כ/  /י
 שהוא סה לגיבור להגיד למה'לא בותרים* אפילו קוראים, זולה, סופולריות

לשמוע? .דוגת
ולנמק •להסביר אף מסוגל מאיגי פשוטה, כל=בף היא לכף התשובה $

אותה?
ס ר ג 8 ש ל * ל ש _ + <-88. י י ן ק ו ע ו ב ש ה

י 0 מ ה ; ס י ו ד ז . .״ <״..״1 ״י• ה

 את להגיר בדי• אוחו הקפנו משכר, לסם בתחליף אוחו הקמנו לא ״£ף
 החיולפיה, המאורעות של השימחיח לא״האמת - אותה רואים שאנחנו כפי האמת,

ם את המוגאים ״ טו  האמת אלא - ובטלביזיה ברדיו היומית, בעחוגות בי
תר, העמוקה והעתיד. העבר תהליכי רקע על מגיחוה^הווה המשתקפת יו

נו •2? סי ק גם זאת לעשות ני ^ור שנ  לשפוט יבול יקר, קורא אתה, ה
לאו. אם הצלתנו, אם

 בפני מחדש שבוע בבל אותנו העמידה היא קלה. שנה זאת היתה לא
 האירועים שהיו הבסתון, לאירועי גמודים להיות איך מאד* עדינה בעייה

ח, לקייאות־הידד להיגרר סבלי השנה, של העיקריים ליו  הסוג מן אווי
בישראל? אגלנו מקובל כל־עף עתה שהוא

ה אח נם על להעלות צה״ל, סיבצעי את ללזות איך £ן  לוחמיו, יו
 שעה ובאותה - המעטים וכשלונותיו הרבים הישגיו משמעות את לנחת

ומפוכחת? גלולה מחשבה להשמיע בשיכרון, להדיחם למחשבה, לעורר
ן של היודסי השער ל7 מופיעה אתת.התשובות *ק־£׳ ו י ל ה, ג  אנחנו ז

חשכ״ח. איש^השגה של לחבריו ובהוקרה. כהערכה יאוחו מקדישים

 קול של השילוב אחרת. עת בכל מאשר יותר בארן עתה נשפע קולנו
 מלא לגיבוש ,השנת שהגיע שילוב - בכנסת סיעתנו וקול ברחוב העתון

ת בעשרות מו  - פרלמנסריוח־עתונאיות או עתוגאיוח=פרלםנטריות, יוז
קודמות, בשנים לה היתה שלא מהודה לדברינו הקנה

 שכותבו ישראל על ספר אין בעולם. חהודחנו גם גבדה שעה אותה
כיו. הזה העולס ריעות על בהרחבה לעמוד צורך ראה לא ר עו  סופדים ו

 הניגוד את המסויים בשבועון רואים הם כי כתבו בעולם זזשובים
, פשה של להשקפח=עולםו האמיתי ן י י בי ד  במאבק ייחתך הסריגה גור^ ו
 הגישה השלום, וזרם המלחמה זרם - אלה זרמים שגי בין הרוחני

הלאומית־שזסרחביח, והגישה הגרה הלאומגיח
נו בך כי : לה זכה לא בארן עתון ששום למחמאה ז ין די  אחת ע
תיו אח להביע אותנו גיקשח בעולם החשובות ההוגאות  הפוליטיות דיעו

 עתה זה ספר,שהופיע בגורת שנים, מזה לך המוכרות הזה, העולם של
 בעולם וגם בעולם, מקום לכל השקפתנו אח ושיביא בארגוולהבריח;
^ ' ^ , י ב ר ע * ד

ן של ה^־כזי הנושא •2•* ו י ל ר מלחמת הוא זה ג בו י ג  בבני^זזושך, ב
 דמות על ישראל, נפש על המאבק - הזה במאבק מקום לעצמנו בחרנו

הבאה. בשנה בו ונעמוד בתשכ״ח, בו עמדנו ומחרתיים, סחר המדינה
תקופני, עתון לוחם, עחון להישאר - יקר קורא גשחד^\בעזרתך,

מבדר. עתון ואפילו חושף, עחון מגלה, עסון ,מעניין עחון זאת עם ויחד

? ! ( 11 ה־ "

 מפקד של זהותו מתגלית : 24.4.68
אבו-עאמר המחתרתי שכינויו ״אל-פתח״,

 את רוצח פלסטיני צעיר 512.6.68
קליפורניה במדינת קנדי, רוברט הסנטור

 לסגן מתמנה אלון יגאל : 19.6.68
שר״הקליטה לתפקיד וגם ראש-הממשלה

בעד למנוע נסיון נעשה : 26.6.68
1בהכרזותיו לצאת מלהמשיך דיין משה


