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 לצעד שהוליכוהו הם התיחכום,
 חסידי ומבחינת הוא שמבחינתו

גמור. חלם מעשה הוא הסיפוח
ש הוא צופה שאני התסריט
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 שרון, אריק של ברוטאליות בות
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 ללא נסיגה של הסדר ישראל
שלום.
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 זו, בנקודה מסתיימים הדברים
 לגבולות חזרה במעין — למשל
 קרוב ניחא. — שלום ללא 1967
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 ותוקם למפולת, באחריות יואשמו
 הנסיגה מתנגדי של קואליציה

 לשיל־ יעלו ואלה ומשמאל מימין
במדינה. טון
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דבלפורזזקק, הרצל
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הסכ מפני מתריע הקורא
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!לחזור צריך : ען
 בטוח קיום אין ישראל למדינת

ו סיני מרחבי בלי שנים לאורך
 ההתיישבות המשך גם משאביה.
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