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 מפלסטיק עשויים —ילדים: למשחק לחלוטין בטוחים לוגית צעצועי *
רעיל. בלתי ומחומר סיבים ללא שבירים, בלתי עץ, דמוי מוקצף

מהודר. שימושי במיכל לוגית צעצועי *
התקנים. מכון השגחת תחת נמצאים לוגית צעצועי *
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 קנופיוגטודס בטיולי רק
 יותר לבלות יותר, לראות תוכלו

ביותר הומור במחיר יותר ולהוות
אירופה ן אירופה
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כוללים: קמפיגגטורם מחירי

טיסה כרטיסי •
משוכלל קמפינג ציוד •
בוקר) ארוחת רק (בלונדון ביום ארוחות 2 •
המתוכננים האתרים לכל וסיורים כניסה דמי •
בתי־מלון) המסלול(בלונדון לאורך בקמפינגים לינה •
צמודים טבח'ואוטובוס מלווה, •
 לרוב ופולקלור בידול ערבי •

חוויות. הרבה ותרבה,

 מחירון על מבוסס הטיולים במחירי הטיסה *מרכיב
לשינויים. וכפוף 31.3.80 ליום בתוקף

רס חוברת דרוש טו ת מסוכן 80 קמפיוג עו סי לו הנ ש
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הקנזסעג בסינל■ 2, מס. חברה
מרוצי! מטיילים אלפי - נסיון שנות 7

סקנדינביה
28 ■1□
 נורבגיה גרמניה, הולנד,

 צרפת, דנמרק, שוודיה,
אנגליה.

 אירופה
24 ■1□

 איטליה צרפת, אנגליה,
הולנד. גרמניה, שוויץ,

$ 1300 *

מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 העתיקה בעיר חומרי״הנפץ
).2228 הזה״ (״העולם

למ גורמים מרעיו וחבר כהנא
 נופל שאינו ישוער, בל נזק דינתנו

 המגורשים שלושת שגורמים מזה
 משולחות בהתקפותיו חברון. מהר

ובדרי הגדה, ערביי כנגד הרסן
 את מכפיש הוא לגרשם, שותיו
ה כגזע־אדונים, ומכתימנו שמנו

העולם. שמדינות וכגרועים גזענים

 פגי£[ שסופו יצרים, מלבד. גורם
 דור אנו לכך, אי קיומנו. בעצם
 וא לאלתר העוצר ביטול את שים

 ער — הקיצוניים הגורמים ריסון
כאחד. ויהודים בים

אור־הנ עוזרד, רענן
 ש שמותיהם צורפו למיכתב •
 שחתי מאור־הנר, חברים 32 עוד

עוזרז הקורא אצל נמצאות מותיהם

 האדמות, לשחרור
למולדתו! העס להחזרת

 ? בשלם יש דמוקרטי משטר בעלזח ערביות מז־ישז כמה
וו אחת אף

 בשלם? הערבים חיים שלטה איזה חחח
 וכת סשדיה ב.1ל (ירק. עריצי, , צבא מלוכני, שלטון חחח

דמוקרטי. שלמק תחת לחיות ל1יב לא הערבי מסקנה:

? לחזק נשםע1 הסרר על הארץ־ישראלי הערבי שמר מחי
1 הצבאי הממשל חחח י

 ערביי על הצבאי הממשל יוחזר מסקנה:
כולה. ארץ־ישראל

הנורבים. ע־י וביסשן האדמות שוד להפסקת קוראים אנו
היהודים. — החוקיים לבעליה ארץ־ישראל אדמת תוחזר

מארץ־ישדאר הערבים הישובים ובניית הרחבת אח וסיד להפסיק •ש

 כולה או־ץ־ישראל וגאולת לשחרור קוראים אנו
וילדים. נשים ומרוצחי ישראל אדמת מבוזזי

לעם־ישראל ארץ־ישראל
ארץ־ישראל לשחרור הארגון_________

!ולאלתר מהמדינה, לגרשם יש
 מעשי את מזכירה ״כך״ מדיניות

 שבו היום ירחק ולא כך׳, ״רק
 פיסית ובאלימות במילחמה נחזה

 קשה תוצאותיה שאת בגדה, חבלנית
 כ־ בנו שתפגע אך מראש לחזות

בומראנג.
תל־אביב יד!כ,

 לא־ בחוק שימוש לעשות למה
 אדם לכלוא המאפשר דמוקראטי,

 אם מינהלי)? (מעצר מישפט ללא
 לדין! להעמידו יש — אשם הוא
 לכלוא אסור — אשם איננו אם

 דעתי, לעניות אחד. יום אפילו אותו
פר האחרונים בחודשים הצטברו

 אנשי את המחשידים רבים, טים
 החוק על חמורות בעבירות כהנא

 תקיפה ברצח, איומים הסתה, —
אפילו... ואולי
 מישפט ללא היום שעוצר מי
 מיש־ ללא מחר יעצור מהימין, אדם

שמי לשם — מהשמאל אדם פט
 לח־ ודי הקדוש״. ״האיזון על רה

ברמיזא. כימא
ירושלים כן־מרדבי, ציונה

כאחד ויהודיס ערכים
.1980 חברון מאורעות על

 קיבוץ חברי מטה, החתומים אנו
 זע־ את בזאת מביעים אור־הגר,

 מישרד־ ממדיניות העמוק זוענו
בחב הרצח על בתגובה הביטחון

 בלתי־אנו־ התנהגות לדעתנו רון.
מש אינה הביטחון גורמי של שית
הרוצ מציאת — המטרה את רתת
בלבד. חים

 גברים, על המוטל ממושך, עוצר
 קשים, בתנאים וטף, זקנים נשים,

 נאותה אווירה ליצירת תורם אינו
 להקצנה אלא הסיכסוך, לפיתרון
 שפעילותו הוא, חששנו בעימות.

 מהותו לשינוי גורמת צד,״ל של
המוצהרת.
 באיזו־ המתנחל היהודי הציבור

הוא ערבית צפופי־אוכלוסיה דים

יר אש ודא *ש״א,
 למערי שנשלח לכרוז

 מבלי הזה״ ״העולם
:הזדהו שולחיו

כשוט תועמד!
 של מאמרו על
(״ה׳ חברון מאורעות על
).2227 הזה״ לם

 התחיל ״זה שהכותרת לי נראה
 : מבטאת בסימן־קריאה, המלווה

 שהר: מה על שבליבך השימחה
 ז ולא בעיניך, מבטא בחברון

 ע באמת. שאירע מה על העצב
 א־פולי שאני שלמרות להדגיש,

 מפל עם מזדהה ואינני לגמרי
 לקר והזדעזעתי נחרדתי כלשהי,
הבא! הפיסקה את הנ״ל בכתבה

 ההמשן מן להתעלם ״...אי־אפשר
 החייל קבוצת על באש פתיחה

העיר., בלב ההסדר ישיבת של
 מן להתעלם אתה יכול כיצד
 ו החיילים״ שב״קבוצת עובדה,

 ! שניצלו וילדים, נשים גם היו
 א שנפגעו)! בחורות (נכמה בנס

 שן העובדה, את לציין לא אפשר
 י כאשר המארב, מן בגבם נורו

 מ: חזרה ובדרכם כלל, חמושים
ליהודים. המקודש ביום תפילה

 להג כלל בדרך נוהג אינני
 אבל בעיתונות, המתפרסם על

 ובר* שבדבריך, הארסיות מקרא
 נהו אתה כיצד רב) זמן (מזה תי

 אי! אש״ף, של פשוט תועמלן
 ש למרות אדיש, להישאר יכול
 יר: לא זה שמיכתבי אני, טוח
 יש; לא אז (כי בעיתונו אור

 ולהסת ארסיות לכתבות מקום
 שמיכתב כפי הממשלה), נגד

 ולהג לעיונו נשארו שלי קודמים
 המיכתב ממיין של הפרטית תו

בעיתונך.
תל־אב דקל, רמי

30 הזה העולם8


