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החופש
 לא ״הס ,1817 הזה״ ״העולם
 הפוליטית האלימות על יעברו,״

 והתוצאה הימניים האירגמים של
זו. אלימות של

 ולחשוף — הדעת את לתת יש לדעתי
 בראש עומדת אשר ההנהגה את כל לעיני

בארץ. הימניים הארגונים
 שלהם, האישיים האינטרסים את לציין יש
החופש. למען וזאת

תל־אביב ר., צ.

 התגהגות ■

העם גפחרי
הסוב חוסר על להתריע חובה חשה אני
 מוקד בתוכנית ההדדיות וההשמצות לנות
הטעם וחוסר ההתנגחויות .17.7.72 ב׳ מיום

לנ חיים וח״כ יעקובי גד ח״כ של הטוב
הגי ומכל סבירה מיסגרת מכל חרגו דאו
פוליטית. נות

ש יעקובי, גד של הנימות לשיא הגיעה
אבנרי, אורי של הערה הסיום לקראת ציטט

 מחמת להשיב יוכל לא שהאחרון בידעו
הזמן. קוצר
 נבחרי — ח״כים של התנהגותם זו אם
ולהם. לעצמי בזה אני הרי — העם

צה׳׳ל שירי, סג״מ

 לגמוע? לא ■

! לנסוע נן
 בעיצומו שנרשם עסי פרי רישום מצורף

 האוזנר גדעון ח״כ הצעת על הוויכוח של
חיתון. לפסולי אזרחיים נישואין בנושא

ראשון־לציון גומס, לואיס
 התברר החדשות, שמיעת אחרי #

 צורך יש כי גוסס, לואיס לקורא בוודאי
לקפריסין. לנסוע

 ערכים ■

אנושיים
 הסרט הארץ ברחבי מוקרן אלד. בימים

 אלוף של ספרו על־פי הצנחנים מן מזית
 את הספר מחבר ראה כאשר גור. מוטה
 הסתייגות הביע מוקדמת, בהקרנה הסרט
 כיצר מוצגים בו שהערבים מכיוון ממנו,

הש את הנוגד דבר תת־אנושיים, רים
 שאם סבור אני הזאת העובדה לאור קפתו.

ה להפסקת צורעל־תנאי המחבר יגיש לא
כן. לעשות עליכם הקרנה,

(גם לילדים מיועד הספר. כמו הסרט,
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 תיא של הגדול המסוררני המבצע
 אחת בבת איכות מוצרי 4 הפעם

שבין בתקופה ורק אך

20.7.72 ־ 20.8.72

! ר ו ^ ת ב

 רגילה בשפופרת בת־אורו
בת־אורן

ת בשפופרת שפחתי  מ
בת־אורן
גדול פלסטי בבקבוק

ט פה מי אדנ תי

69)  ל״י .
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