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מכחביס
למצר״ם
 הנשיא של חראטון היעד

מצ להיות צייד תנבחי
ריים.

 רדיו לכתב הבטיח הנבחר הנשיא
שאי בגאלית, איתו ששוחח אירי,
 תהיה — מולדתו ארץ — רלנד

 יערוך הוא שבו הראשון המקום
ממלכתי. ביקור
 של לריגשותיו הכבוד כל עם

 — נולד הוא שבו למקום הנשיא
בדאי — שורשים מעריכים כולנו
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 זח ומה קי״ץ זה מח
הזה״ (״העולם חור״ף
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 על מוחים הסוציאליים העובדים
 וערבים יהודים ילדים בין האפליה
 הוא זה ציבור הקיצבות. בחלוקת
ביש היחידה המיקצועית הקבוצה

 אלא עצמה, למען לא הנאבקת ראל
 יקחו לשירותיה. הנזקקים למען
הרופ על, אל־ עובדי דוגמה מהם
והנמלים. חברת־החשמל אים,

אורה ואשתו הרצוג נכחד נשיא
שורשים

 למקום אירלנד את שיידחה היה
השני

 ארץ להיות חייב הראשון היעד
 שהיא אורה, אשתו, של מולדתה
 המקיימת היחידה השכנה המדינה

מצריים. שלום: יחסי עימנו
תל־אביב גזית, יורם

ז/עוזדיג האדנמז יום
תו את מעדיפה המדינה

 מקפחת היהודים, שביה
הערביים. את

ב אדמות מפקיעים שנים במשך
ב אותן מעבירים ומפקיעים, גליל

 לידיים ערביות מידיים שיטתיות
ה הגליל בני 350,000ל־ יהודיות.
 את להוציא עדיין המנסים ערביים,

 350,000כ־ נותרו מהארץ, לחמם
 דונם בממוצע — בלבד דונאם

 מאגר מתוך זאת כל לאיש. אחד
 דונאם, מיליון וחצי שלושה של

 לפני הערביים הגליל לתושבי שהיו
ההפקעות. תחילת
 המועצה בתחומי השוואה: לשם

 2000 חיים מישגב החדשה האזורית
 תחת לקבל עומדת היא יהודים.
!דונאם 180,000 שיפוטה

מת הערבית שהאוכלוסיה פלא
 ועורכת מפגינה שובתת׳ קוממת,

? עצרות־מחאה
 הארץ עמי שני בין אמיתי שלום
 יצויין יום־האדמה כאשר ישרור,
ו אפליה לזכר היסטורי, כתאריך

 כיום ולא — בעבר ששררו קיפוח
 ומתמשך. קיים עוול על מחאה של
 הפך שהצדק הסימן יהיה זה רק

העמים. ביחסי לבסיס
סי גבעתיים רון, יו

לק רשאים חברי-הכנסת גם כן,
דוגמה. מהם חת

בת־יס זמיר, ורדה

 ״קיצבות של שמם הוא קי״ץ
 כך חור״ף, צבא.״ ליוצאי הילדים
 הוא ועדת־הכספים, לחברי התברר

 הניתנות הקיצבות של שם־הצופן
 ושם־ ישיבות, בחורי של לילדיהם

 כלומר, לקי״ץ. בדיוק זהה כומם
 ואינו מעלה אינו הצבאי השרות
הל ההשתייכות רק אלא מוריד,
אומית.
 אחיד בשם לקרוא להתחיל כדאי

 ״קי- — מציעה אני העונות. לכל
בקי יהודים.״ לילדי קודש צבות

קאק״י. : צור
פתח־תיקווה !רוזן, תגה

טש1טע71 דוס־
 שצעדים פורסם לאחרונה

 על מג״ב סוטר נגד יינקטו
 עכשיו שלום כמפגין פגיעה

 גרע- אמיל של הרצח בעת
הדרו המחוז דובר צווייג

 רב-פקד חמישטרה, סל מי
ה כי מטר גלבוע, מאיר

 טנעסו הרפואיות בדיקות
ה אחרי איט-טלום לדוד

נגר לא כי הראו, תקרית
 טל גופנית חבלה לו מה

שה נמסר, כן כמו ממט.
 את בכוח לפרוץ ניסה נפגע

 שהקיפה טרסרת-חטוטרים
 על נהדף ולכן המקום את
ונחבל. ידם

לה רצוני הנפגע, הצד בהיותי
 שצוות־ התרשמותי למרות גיב.
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