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ש הבר. שר תל ז ש מו
 גם שהוא בסיסמה, היפוך
הקו מציע גמגמה, היפוך

הקיבוץ. מן רא
 נטוע״ תעקור נא ״אל בסיסמה

 המתקראת קבוצה לאחרונה מנסה
 לפעול בסיני״ הנסיגה ״לעצירת
 בל- ובמוצהר בעליל שהן בדרכים

 תהליך בלימת למען תי־חוקיות
 קמפ-דייוויד הסכמי ביטול השלום,
הסירוב. לחזית מצריים והחזרת
מטורפים בקבוצת מדובר היה אילו

עיוורים. משותקים, נכים, עים,
 ״אל למילחמהז נלך מה ועל

 לעקור צריו — ?״ נטוע תעקור נא
הזה. השורש את

 ברצון אלך אני צורך, יהיה אם
ו אינטרסנטים בכוח, לפנותבם

מזוייפים. אידיאליסטים
 מישאל- שיהיד, :מישאלה לי יש

 רוב רצון מהו לכם יוכיח וזה עם,
העם.

באר־שבע ביטון, מיכאל

 ׳ בראשו עדיין שעיניו מי כל
התנו של למאבקה להצטרף חייב

 כדי בסיני, הנסיגה לעצירת עה
 הקיימים שבתנאים מה את למנוע

ה התפוצצות בלתי־נמנע: הוא
י שלום ר ח  ימית. את שנפנה א
 הלחצים יתחילו שאז ברור שהרי

 בהם, לעמוד תוכל לא שהמדינה
והשומרון. יהודה את גם לפנות

רחובות קלהמן, ע.

 כבר להיערך צה״ל על לדעתי, .
 ״ יש זה לצורך ימית. לפינוי עתה
 שתדע לכך, מיוחדת יחידה לאמן

ש במסיכות־גז, כהלכה להשתמש
 אנשי כי מוכיח העבר נסיון כן

 את ״להדביר״ נוטים חבל־ימית
 בחומרים שימוש תוך צה״ל חיילי

רעילים.
תל־אביב פרקש, צביה
• • •

 הפרסים יבצע מ
 והווארך הענק
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בחנויות פרטים

באר? מסוגו ראשון הופיע!!!
2 מס׳ חוברת

לאסטרולוגיה מגאזין
ופרפסיכולוגיה נומרולוגיה לגרפולוגיה, ומדורים

ן ד י ע ״ ״ ׳ ) ו ה
ם החנויות בכל להשיג הקיוסקי ו

נידיאנסרסו
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיוחדים זארועיס מצווה בר חתונות, צילום
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ב להשאירם היה שניתן קטנה,
נו הדבר היה לא למצריים, מתנה

 לדעת עליהם היה כי כל־כך, רא
 הבלתי-חוקית פעולתם מחיר את

 עושה אך סיכוניה. את ולקחת
 ״חלוצי־הת־ מסווה שתחת רושם

ו כוחות כאן פועלים יישבותיי
 אבן- היא הדמוקרטיה שגם גופים

עבורם. נגף
ש העובדה מאוד חמורה ולכן
ל קיבוציהם שליחי שהם חברים,
 לאחרונה משלבים בתק״ם, פעילות

פעילו עם כשליחים פעילותם את
זאת. מסוכנת תנועה למען תם

 :חד־וחלק להם לענות מציע אני
 אינה הדעת מושחל!״ נעקור ״הבה

הנש שחבר, האפשרות את סובלת
 כלל את לשרת כדי מקיבוצו לח

ג־ ויכולתו כושרו בגלל התנועה

א ח| ז ה ר3ל! ט נ

 משר״החוץ תובע הקורא
מסקנות. להסיק

ממ יש ולכנסת כנסת, יש לעם
 שלכל שרים יש ובממשלה שלה,
 ה־ מישרד. יש (כמעט) מהם אחד

 *' מאור־ הפרלמנטרי־דמוקרטי מישטר
 באחריות נושא שר שכל כך גן

 הדבר שיהיה בלי מישרדו. לענייני
ה המישטר לכל ערך אין — כך

 אחת לבנה מוציא אתה דמוקרטי.
נופל. הבניין וכל —

ה השבועות ממאורעות והגה,
 הנעלה בצורה מתברר אחרונים

 אין שלמדינת־ישראל ספק, מכל
נר מזו: יתרה מדיניות־חוץ. כל
לה באה הממשלה שמדיניות אה

יש- של קישרי־החוץ כל את רוס

(כמרפז) שמיר שר
? החוץ איפה

 עם יחד מקבל ולכן מסויים, תחום
 וכלי- זמן גם לתנועה אחריותו
ל אלה כל את ינצל תחבורה,

למלא. אמור אינו שהוא תפקיד
עין־גדי אריאלי, נרי

ש1ש עקירת ר
 תושבי ונגד בעד קוראים

לפינוי. המתנגדים ימית
 ייצא מי — מילחמה רוצים אתם

 המיסכןי מישבן מישע להילחם,
 להילחם. ייצא ישראל עם כל

פצו- הרוגים, ? המחיר את שכחתם

 מדיניות־ ללא אותה ולהשאיר ראל,
בכלל! חוץ

 האחרונה מהעת דוגמות שלוש
 תחילה זו: נקודה יפה ממחישות

 מדיניות־חוץ נגד הממשלה פעלה
ה הגוש כלפי חיובית ישראלית
 •*־ מיזכר על התמה כאשר סובייטי,

הרו את המציג האסטרטגי, ההבנה
פע אחר־כך ישראל. כאוייבי סים
 מדי- נגד הממשלה מדיניות לה

עש כלפי הישראלית ניות־החוץ
אפ מדינות וביניהן מדינות, רות

 רמת סופחה כאשר במיוחד, ריקה
ב יבוטל בהמשך לישראל. הגולן
 ״מיזכר־ההבנה״, חד־צדדי אופן
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