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 של הזה העולם גליון הרי חשבוני, לפי
 למלאות היובל גליון להיות צריך פסח

כן אס צדקתי? האם לעיתון. שנד, עשרים
 לעמוד ואיניצו. חיזקו מקרב־לב. ברכות —

 הולך לא זה — במערכה שנה עשרים
ברגל.

תל־אביב ויין, נהום
צדקת. 0

שנה• עשרים הזה לעולם ימלאו בפסח
 כרכי כל על מסתכל א:י מאמין? היה מי

 ומרגייט בחדרי, האיצטבא שעל העיתון
 שנמשיך מעליש. נו, הזדקנו. שבאמת פתאום
 המשיכו — ואתם ,120 עד כך להזדקן
 ישראל. עם כל ובעד בעדינו, להיאבק
והצלחה. ברכות,

חיפה ברגר, וצידה אבנר
 המברכים ולכל וברגר, ויין לקוראים 0

 — העיתון של העשרים יובל לרגל האחרים
תורה.

הגליון 8■
י■ 1 י ׳1 ■—י י ׳י

■-ז—*י—■•—ו*-*■■■■הראשון
לה אפשר כיצד
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 עשרים מלפני —
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 מדינות שבע לי לעשות הצליחו שלא מה
 אותי לשחוט המוכנים ערבים ומליוני ערב
הצלי — הראשונה בהזדמנות משפחתי ואה
שלי. ראש־ד,ממשלה השבוע לי לעשות חה

 לפני לארץ עליתי מאז הראשונה בפעם
 מוכר,־ייאוש: אני — שנה 17

 צרות־אופק כזה, קוצר־ראות ייתכן איך
 הזאת לאשר, איכפת לא באמת האם כזו,

 יכולה היא איך לנצח? במלחמה להמשיך
 — הסיכוי על לוותר לעצמה להרשות

 ולהתנגד לשלום, — שיהיה ככל קלוש יהיה
 זו הלא לנאצר? גולדמן בין לפגישה.
דוגמתה. שאין שערוריה

 מה הזו? חומת־הכסילות נגד עושים מה
עושים?
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האדמיניסטרטיביים

טופל

 כמעט — ישראלים אזרחים של מעצרם
 צו על־פי — ערבים לקא־יוצא־מן־הכלל

 סלידה בי מעורר אדמיניסטרטיבי, מעצר
ובושה.
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מזוע אני לו, רות

 שבישראל מכך זע
תק עדיין קיימים

 משנת חירום ינות
 קום מלפני ,1945

 מכך ויותר המדינה
 עושת שהממשלה —
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 לתקופת אזרחים צר
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