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1הסופר־העיתונאי ;אבנרי אורי :מימין במדינה. כוחות־השלוס של ביותר רחב מיגוון גים.

!

ומול השלמה, נאו־ץ־ישואו הדוגל הקנא■ הימין מוז
 השבוע קמה ,1כלשה בחרה מדיניות המשוללת הממשלה
שלישי כנוח ־ ן פלסטי י ישראל שלום למען המועצה

אימונים.״ גוש של המודל לפי
תן •  את לשכוח ,אין :יליו־־מזר ;

 את לדחוק הנסיון הגלובלית. התמונה
מסוכן.״ הוא החוצה ברית־המועצות

 המנהיג גסיברק. באה מאלפת תרומה
 שהיה סי המד, ז׳מיל מבית-לחם, הצעיר

 המיזרח־ירושלמי העיתון מעורכי אחד
 ה,פ־ יעל שנגזר ״מאחר :הבריק אל־פג׳ר,
 אין בארץ, להתחלק והישראלים לסטינים

 השלום. למען לפעול בחובתם ספק להטיל
 משני ההרג והפסקת ההדדית, ההכרה

 פורה. לדו־שיח הדרך את יסללו הצדדים,
 האתגרים עם באומץ־לב נתמודד הבה

הגדו המטרות להשגת ונתאחד המשותפים
ויש פלסטינים של הבאים שהדורות לות,

בהן.״ יתגאו ראלים

 דגל
חדש

ג אשר ך* ד ק ת  עוד הסיום, מועד ח
 במשך בוויכוח להמשיך היה ניתן

בה הדחוף בצורך חשו הכל רבות. שעות
המועצה• קמת

 ועדת־ נבחרה דחוף, באופן לפעול כדי
הס רבות, הפצרות אחרי זמנית. פעולה

 של כנשיא־כבוד לכהן אלישר אליהו כים
 על הוטל הוועדה יו״ד תפקיד המועצה.

 לובה אבנרי, אורי הם' וחבריה פלד, מתי
 שהיה ארנון(מי יעקב אמיתי, יוסי אליאב,
 קינן יעמוס פעיל, מאיר האוצר), מנכ״ל
שחם. ודויד

זו: ועדה על שהוטל המשולש, התפקיד
ל עצמה, המועצה להרחבת לפעול •

 ולהכין נוספים, וגורמים אישים בה הכליל
האפ הכוחות כל בהשתתפות גדול כנס

* שריים.
 בארץ. נרחבת פעולודהסברה לנהל •
שי למען הממשלה על לחץ להפעיל כדי
זו. בבעייה עמדתה נוי

 פלסטי- גורמים עם מגעים לקיים •
 להידברות הקרקע את להכשיר כדי גיים,

פומבית. דו־צדדית

תל־אביב. ,136 ת.ד. להצטרפות: הכתובת *
אנשי

יעד. לגתס,
יעד

:מימין

 היום למחרת עוררה בכנס שהשתתפותם
 במיפ־ הימניים החוגים בקרב מערה

והנראה הכנס, את שניהל שחס׳ דויד

 קריאת־ביניים. שקרא איש באולם ?יאתר מנסה כשהוא בתמונה
 אליאב, לובה :משמאל עיניו. את מסנוורים הטלוויזיה כשזרקורי

הקהל. את ריתק הציונות של המוסריים היסודות על הנרגש שנאומו
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