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 להסתמך יעז שהליכוד להאמין לי קשה
ז׳נבה. אמנת יעל דווקא

 ממשלה אותה לצד עמד בזמנו, הליכוד,
כשט ז׳נבה אמנת תנאי כל על שעברה

ישו והקמת אוכלוסיה העברת כולל חים,
בים.

 אליל־פח, אותו של לצידו עמד הליכוד
 האלו, העבירות של היוזם היה שלמעשה

חפי על־ידי ז׳נבה אמנת על אישית ועבר
 ז׳נבה אמנת הזכרת ארכיאולוגיות. רות

 תהומית חוצפה מהווה הליכוד על־ידי
 לעצמי לתאר יכול שאינני עד־כדי־כך,

לה. מסוגלים שהם
תל־אביב גולן, י.

מקצץ לא אכן
ב קיצוצים על הדיבורים כל למרות
 בהוצאות למיניהם, הממשלתיים תקציבים

 האדון ממשיך עדיין וכד, וראווה אירוח
ב לטוס ושר־לשעבר), (ח״כ, אבן אבא

 (טיסה אל־על במטוסי הראשונה מחלקה
 בתאריך תל־אביב, — ניו־יורק ,016

27.12.74.(
 ירושלים מעיין, יצחק

,,גקה״ סיסמאות מיבצע
 למיבצע ידועה במידה האחראי כאדם

 העיתון קוראי לתועלת להבהיר, רציתי זה,
 אשר נקודות, מיספר במיבצע, המשתתפים

דיין: הובהרו לא דומה
 מיספר לשלוח רשאי משתתף כל .1

 הסיסמאות את סיסמאות. של בלתי־מוגבל
 שבמודעה, התלוש על־גבי לרשום רצוי

תתקבלנה• אחרות גם אך
 .28.2.75 המיבצע, של מועד־הסיום .2

 עם מיכתב כבר שלחו אשר משתתפים
 וליטול לשוב רשאים סיסמאות, או סיסמה

 המרבה, כל — דיוק ליתר במיבצע, חלק
משובח. זה הרי
 על כמובן, אסורה, ההשתתפות .3)

 מישרד־הפירסום ואנשי נקה חברת אנשי
בני־מישפחותיהם. ועל במיבצע׳ המטפל

תל־אביב קאופמן, מיכאל
שחק כפרופסור לתמיד

 הרי כי זה, מיכתב לכם כותבת אני
 הישראליים מהאת״ם מעטים שלא ידוע

 הם כאשר עיתונכם את לקרוא נוהגים
 הולך.״ באמת ״מה לדעת רוצים

 יידעו, הנכבדים שאח״מינו ברצוני ובכן,
הליגה של היו״ר עם עושים שהם שמה

פינס חגית ד״ר
׳בשחק תמיכה

 הפרופסור לזכויות־האדס, הישראלית
וטיפשי. נימי דבר הוא שחק,

 היחידה ש״ד,דמוקרטיה משום — ניבזי
 התעמולה שטוענת כפי ,במיזרח־ד,תיכון״

 שמטעמי שהחליט, אדם תדפת המימסדית,
 של 'זכויותיהם על להגן עליו ומוסר צדק

 כמובן, חייב, אחד כל חסרי־הזכויות.
 ״חסוי־ למען לעשות ברצונו אם לדעת,

 פוליטית. החלטה זוהי לאו, או הזכויות״
 זה את להשמיץ זכות אחד לאף אין אבל

ואזר אנושיות זכויות הגנת למען שפועל
בסיסיות. חיות

גם הוא שחק פרופסור נגד המיבצע
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הזמן עכשיו
 והשתמש הזמן ענשיו

!הציבורית בתחבורה

 פשוט: חשבון לך עשה
 הפרטית במכוניתך השימוש

 מדי. !ר7י הנו"תענוג"
 החלפים, מחיר הדלק, מחיר

 בכבישים, והטיכונים הצפיפות
 ממך נחטכים אלה כל

הציבורית. בתחבורה
 לרשותך מעמיד אגד
 שעות כל במשך אוטובוסים

בארץ. מקום לכל היום
 1011 עזגביס נסו, ן100
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