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לאיטליה חינם טיולים1 ס במבצט השתתפו
יותר דערער־־״וססה״טוב אין העובדות את
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!חיונית הופעתך, ראה

מי היריד או דל  הבי
1970 תל־אביב

— התערוכה גני
המזרח יריד

 שומרון — יהודה בביתן בקרו
הבין־לאומי. בבאזאר ועזה

 במוצ״ש יינעל היריד
1970 ליוני 6

ביקורך. הקדם

מכתבים
 - הליכוד ממשלת ₪

1 מכשלה
 נגד גדולה זעקה עיתנו. היא לזעוק עת

ני באיבם להדמים השילטון ראשי קנוניית
השלום. פרחי צני

 השקפותיכם אחרי בדריכות עוקב אני
 בשפע שהותוותה תוכניתכם הבעייה. לפתרון

 למצות נאצלות, ובבוונות טוב רצון של
 התובעים העמים שני זכויות של הצדק את

ו דוגמא משמשת ארץ־ישראל, על חזקה
 אף־על־פי הבעייה. לפתרון לגישה מופת

בכללותה. בת־ביצוע שהיא לומר שקשה
 שהשלום הוא ספק מכל נעלה מאידך,

 בהוכחת רק טמון למימושו, הסיכוי או
 ממשלת־ מצד ומוצהרת פומבית נכונות
כמו הכבושים. השטחים מן להימוג ישראל

המכ היא הליכוד שממשלת לכל ברור כן
וב באמת השואף כל ביותר. הגדולה שלה

 ולהפגין לקום חייב השלום, להשגת תמים
 האסון ממשלת פירוק למען חוצות בראש
הש בראשה, העומדת הזקנה סילוק ולמען

המב הפאשיסטית והכנופיה הגנראלים, רים
השלום. אל הנתיב את קשת
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:עירום
שהב הקטן הילד על האגדה את זוכרים

 גרם איך גם זוכרים עירום? המלך כי ריז
 דבר של בסופו יראה העם שכל לכך הילד

עירום? המלך כי
 שכתבו אלה הירושלמים, השמיניסטים אז

 אומץ עם הילד הם המפורסם, המכתב את
 רואה. שהוא מה בדיוק להכריז הלב

בעיקבותיהם. וילך יתעורר שהעם נקוות
תל־אביב קורא,

ה א מ ח מ !
 1 (מלפני מעיתון קטע בזה מצורף

 (־רשות הקמת על ידיעה ובו שבוע) |
ארצית. חופים

 ח״ב זה היה זוכר, שאני כמה עד
 יותר לפני (בבר שהציע אבנרי אורי

 כזאת, רשות הקמת שנים) מארבע
 לכך. הנימוקים כל את בהביאו

זאת. להזכיר כדאי לדעתי
תל-אביב אלמוני, אוהד

דוא; מי ׳₪
הזה״ ל״עם
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ה בעלי כל לפתע נעלמו להיכן מעניין
הזה״? ל״עם הדאגה על מונופול

 נאום אף מחמיצה אינה ראש־הממשלה
 מדברת היא כי העובדה להדגשת מנאומיה

 עומדים הספר ישובי הזה״. ״העם בשם
לפ כך הממשלה. שרי של מעיניהם בראש

לנו. שחו חות
 שעה אלה ישובים בשם מדבר אינו מי
 תופעות על חרפות של קיתון שופך שהוא

אותנו? הפוקדות והניהיליזם״ ,התבוסנות
המציאות? מד. אך

המו תושבי שובתים ימים שמונה כבר
 בכרזותיהם הכנסת. בניין מול רוויה שב
 וחוסר הבטחות־כזב קיפוח, נגד טוענים הם

הרשויות. מצד מינימאלית דאגה
 הטריח לא ימים שמונה שבמשך מסתבר

 הממשלה של רישמי נציג אף עצמו את
להם. כואב מה ולבדוק השובתים אל לצאת

מבישה! התנכרות איזו
 עד עסוקים, כה שרי־ישראל 24 האם

 ב״קטנות״ לטפל פנאי רגע אף בידם שאין
ראש־ של התיימרותה ואולי אלה? מעין


