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מכחכים
 רה שחוברה ממשלה

יחדיו
 מערך לאומית, אחדות

•00 וממשלת ליכוד־מפא׳י
 קוראים - לקיר מקיר ד׳ל

ונגד. בעד כותבים
 הינה לאומית אחדות ממשלת

 על שהשיחות למרות בהחלט, אפשרית
 כל אין שירטון. על בינתיים עלו כך

 והליכוד המערך בין עקרוניים הבדלים
 בזכות הכרה שוללים שניהם —

הפלס הערבים של העצמית ההגדרה
 שניהם אש״ף, עם ומשא־ומתן טינים

 בהתנחלויות, עקרוני באופן תומכים
פשרה בדבר המערך וסיסמות

 ~ את מאבד עמוק, בדיכאון
 הני, הקטטות — להתגלח ומסרב

 ופרס, רבין הבכירים, שריו שני בין
 א., והורסות החיים את עליו ממאיסות

שלו. חדוות־השילטון
שה ר, מ א תל-אביב ג

 נכשל רחבה ממשלה להקים הניסיון
 אישית. וקטנוניות צרות־עין בשל
 של ידיו על מים שיצק שמיר, יצחק

 כמר ונבחר המתפטר ראש־הממשלה
 הסכים לא מיפלגתו, מרכז על־ידי עמד

 איש־ עומר שבראשה בממשלה לשרת
 תחת ששירת פרס, שימעון המערך.

 ראש־ תחת וחתר ראשי־ממשלה שני
 כבוד פחיתות ראה שלישי, ממשלה
לשמיר. כפוף להיות לעצמו

ב.הארץ״ זאב של קריקטורה
מיי של פיקודו תחת מי

 לידי הגיעו לא מעולם טריטוריאלית
מעשי. ביטוי
 יכול המערך שבו תחום יש אך
 את מעט ולרסן המעוות את לתקן

 וההשפלה, הדיכוי את לצמצם הליכוד:
 בשטחים, השוררים וההרג, ההרס

 וכבוד שיוויון־זכויות מעט ולהכניס
הפלס האוכלוסיה עם ביחסינו אנושי
טינית.

 עוד יש לאומית אחדות לממשלת
 הסיעות שתי בין הידברות יתרון.

 מעולה להשתחרר תאפשר הגדולות
 הכרונית ומההזדקקות המפד״ל של

 דבר האחרות, הקטנות למיפלגות
 את ויקטין המדינה תקציב על שיקל

הדתית. הכפייה
 — המר זבולון של הצעתו אפילו

 קווי־יסוד ללא אחדות ממשלת הקמת
 בנסיבות סבירה היא — מוסכמים
 לשרי יאפשר שהדבר משוק הקיימות,

 עמדות נקיטת על־ידי להשפיע המערך
הממשלה. בתוך אופוזיציוניות

 יעלו שהנסיונות תיקווה אני לכן
 מי משנה זה ואין יפה, דבר של בסופו
 הוא החשוב הממשלה. בראש יעמוד

חשובים! תיקים יקבל שהמערך
אמירים זמיר, שלום

 חברי־הכנסת, תישעת חשבו, הם מה
 פרס, שימעון את להציב שיצליחו

 תחת העובד, מהנוער הנער־העסקן
 מחתרת איש שמיר, יצחק של פיקודו

הפורשים?
מלכת סיכוי היה לא הזה לנסיון

 המדינה נאמר: כבר כך ועל חילה.
 של מידיו — דחי אל מדחי הולכת
לח״י. מפקד של לידיו אצ״ל מפקד

חיפה הנדל, עירית
 העבודה מיפלגת אנשי של מזלם
 אילו לממשלתו. לקבלם סירב ששמיר
 בעוד מוקע פרס שימעון היה הסכים,
 אחריותו על בכיכר־העיר, שנתיים
 של בפאשלה חיילים 518 של למותם
 לפני לדין עומד היה רבין ויצחק לבנון,

 שגרם באשמה עממי, טריבונאל
 פשוט שמיר פשיטת־רגל. למדינה

 הליכוד היום ובבוא נפשם, את הציל
שותפים. ללא הדין את לתת ייאלץ
 נענה אילו מזל. יש שמיר ליצחק גם
שנתיים בעוד נתקף בוודאי היה בחיוב,

 שניהם יכלו גאוותם, את בלעו אילו
לפוליטי ראשות־הממשלה את להציע

 שהיה בישראל, ביותר הוותיק קאי
 משה של בן־גוריון, דויד של איש־סודם

 מאיר, גולדה של אשכול, לוי של שרת,
 הלא — בגין מנחם ושל רבץ יצחק של
בורג. יוסף הד״ר הוא

 לקח, הפעם למדו לא אם דבר. אין
 בורג. הד״ר הבאה. בפעם ילמדו אולי
 '10 עוד יעברו ואפילו בסבלנות, יחכה
 כפי בחיקו, התפקיד יפול — שנים

לו. שמגיע
גבעתיים ברקאי, יונה

שרון בפי אשכים
ץ תקרית עוד והעי שרון נ

תונות.
שהטילה הסנקציות על לברך יש

זמיר קורא
קווי־יסוד ללא
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