
 כפי בעלי־תשובד. של במחיצתם לעמוד
חד׳ל• לנו אמרו שכבר
 דן שאמר מה בגלוי, ואומר שקם מי כל

 החגיגי לאירוע השפויה בתגובתו אלמגור
 אות־השלום את לקבל זכאי פרם־דיין, של

 חייו ימי כל למילחמות הטיף אם אפילו
 שאלמגור מהדגם בטעותו. מודה הוא ועתה
ועיקר. כלל לאלה שייך אינו

 על להגיש יש אלמגור של שירו את
ב מוכה־ד,סנוורים לציבור מגש־של־זהב

 נייר של נננר של תגובתו ואת ישראל,
נהמו נשמעות שממנו הסל אל להשליך יש

המזוייפות. החברבורות בעלי של תיהם
ניריורק מסים, אלכם

חכורות מין איזה
 שר־התח־ לפני הצעה להעלות ברצוני

יעקובי. גד בורה
 של הבלתי־משוערת הצלחתן בעיקבות

ב לבטיחות ותרומתן ,חגורות־ד,בטיחות
 יעמוד ששר־ד,תחבורה הראוי מן דרכים,
חגורות־ר,צניעות. מיבצע בראש
 ללבוש 17 גיל מעל בחורה כל לחייב יש

לא־עירונית. בדרך חגורת־צניעות
 רמת להרמת ללא־ספק, יתרום, הדבר
 מדי־ערב הנגלים והמחזות בארצנו, המוסר

 מפת מעל ייעלמו למיניהם, החופים על
המדינה.
!לעבודה — יעקובי מר ובכן,

תל־אביב כר, דני

? בסביבתנו כיטאות האומנם
 חצי במשך שבנו יד־חנה, קיבוץ חברי

 בשכנות מישקם־ביתם את שנים יובל
 קטן ובמרחק תול־כרם לעיר בלתי־אמצעית

הנש מהדי־ד,יריות נרעשים שכם, מהעיר
 הנעשה ומכל אלה, ערים מכיוון מעים

האחרונים. בימים בהן
 (המוצנעת) הידיעה את בתדהמה קראנו

 : 23.4.76,-ד ערב־שבת בעיתוני הבאה,
 מחנה,-הפליטים על אתמול הוטל ״עוצר

 הבוקר בשעות אירעו שבו בתול־כרם,
ב הוסר העוצר תלמידים. של התפרצויות

 סינד של מהכניסות בשמונה הערב. שעות
 בפקודת אתמול, הותקנו הקסבה טאות

 על שננעלו שערי־בדזל הצבאי, הממשל
 יקשה אלה שערים באמצעות ומנעול. בריח
 הסימטאות את שניצלו התושבים, על עתה

ה ולפרוץ להפגנות להתארגן המפותלות,
 דבר — בבת־אחת כניסות מכמה חוצה

 סדר. להשליט כוחות־ד,ביטחון על שהיקשה
 ללא פתוחות כניסות שני דק הושארו
 כוחות־ על-ידי דרך־קבע שיישמרו שערים,

)23.4.76 המשמר, (על הביטחון.״
 ביניהם המייסד שהגרעין יד־חנה, חברי

 לנוכח פלצות נאחזים שואה. ניצולי חינם
ב רובע־מגורים סגירת של הזה המעשה

 שלא יכול שאינו מעשה — שכנה עיר
 חומות הקמת על אפלים זיכרונות לעורר

 של ביותר הטראגיים בימים הגיטאות,
עמנו. תולדות

תוש נהרגים ואף שנפצעים העובדה גם
 שכנינו — שכם ושל תול־כרם של בים

 ו״יריות באוויר״ מ״יריות — לרע או לטוב
אסו מעוררת הפגנות, פיזור בעת אזהרה״
קשות. ציאציות

ישר מדינת של יום־העצמאות בהתקרב
 ד,״קו״ נגד מחאתנו את משמיעים אנו אל,

 והדומה עמנו לרוח הזר הזה. הרד,־ר,אסון
ה משנאינו של לנוהגים מבהילה בצורה
ביותר. גרועים
 והדיכוי, האלימות להפסקת קוראים אנו

 ל- ולחזרה לשילהוב־יצרים, קץ לשימת
 פוליטי לטיפול קוראים אנו שפיות־הדעת•

לפנינו. הניצבות הפוליטיות בבעיות
יתאפ הזאת בדרך שרק אנו, משוכנעים

 ביתנו בבניית הפרעה ללא להמשיך לנו שר
 להבטיח ניתן הזאת בדרך ורק הקיבוצי,

 משני עובדי-האדמד, של היוצר עמלם את
הירוק״. ״הקו עברי

יד־חנה קיבוץ חברי
מי אצל ביקר מי

קידר: ודן יבי אבנרי, אורי לידידינו
 רוב- כי מתברר, דעת-קהל סיקרי לאור

 עומד ובעולם בארץ היהודי העם של רובו
 של קיברותיהם על הזרים הנחת מאחרי

גדו מיצווה האדמה״. יום ״חללי קדושינו
והצליחו!״ ״עלו בה. זכיתם לה

 צד,״ל חיילי אצל ביקרתם האם אגב,
ביונדהאדמה? שנפצעו

חולון ציק, יום,?
 אצל לבקר לנכון מצאו לא השלושה •
 יוס, באותו שנפצעו כוחות־הביטחון אנשי

)14 בעמוד (המשך

ת: נופש תוכנית ד ח  מיו
ת 3 ם, 4ו־ לילו מי  י

 ביוני 3ה־ חמישי מיום
ת (כולל ח רו  צוזריים) א

ם עד לל 6ה־ ראשון יו כו ת ביוני( ח  בוקר) ארו
ל״י. 600 :כפול בחדר לבודד מחיר

ושעשועים! בידור באוירת
 אל הצטרף

 היפים האנשים
 הנופש בכפר

 -הצרפתי
באשקלון.

 חופשה בלה
 מיוחדת

 במינה
 במחיר
מיוחד:

3.6.76 עד כולל•
 הגבלה, בלי ויין ארוחות — מלא פנסיון
 מינימלי, במחיר סוסים על רכיבה שחיה,
 למיניהן הספורט פעילויות כל טניס,

ם (כולל משגע! ובידור  ושירותים). מיסי
ת מנ הז ת: ל מו קו  051-24195-6 טל. מ

ר משרדי או תו ט ת טובן או ה עו סי שלן הנ

מקומות עתה כבר להזמין דאג
• השבועות לחג

בפול בחדר לבודד

 של המנויים תעדיפו!
1.3.7נד> החל

דוה העול□

שנה /!2ל-בלירות לשנח
 הוצאות מחיר

 הוצאות מחירס״חמשלוח העיתון
ס״המשלוח העיתון

118 — 8 + 110 232 = 16 + 216 בארץ חממי דמי •
135 = 25 + 110 256 = 50 + 216 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
160 = 50 + 110 316 = 100 + 216 ואיראן אירופה ארצות לבל •
149 = 39 + 110 294 = 78 + 216 לקפריטין •
195 = 85 + 110 387 = 171 + 216 ולקנדה לארה״ב •
188 = 78 + 110 373 —157 + 216  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

191 = 81 + 110 378 = 162 + 216 למכסיקו •
219 109 + 110 434 218 + 216 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •
250 = 140 + 110 496 = 280 + 216 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
248 = 138 + 110 491 = 275 + 216 וניו-זילגד לאוסטרליה •
229 7=119 + 110 454 = 238 + 216 לפנמה •
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