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 שהדברים למרות
 במפורש, נאמרו לא

 הרושם את קיבלתי
 מנסה, הוא כאילו

דב להביא במרומז,
 אומרם. בשם רים

 זה, במקרה ואומרם,
מצריים. נשים הוא

— הדבר כך אם
 פתח־ עוד יש אולי

ש לשלום, תקווה
 בו, רוצים כולנו
 איך יודעים ואיננו

להשיגו.
שדוב, רינה

ירושלים

אלוהיה
ממ שאתם בגלל עליכם, אלוהים ב־רכת

 סוחרי־ של שפלותם את להוק־ע שיכים
הדת.

המער אז שתזנהו לחשוב, היה אפשר
 כעת, עוברים שאנו הקשה בתקופה הזו כה

 למאבק חכם כ כל את מקדישים כשאתם
השט על המאבק — עתידנו את שיכריע

והשלום. חים
 הוא. כן שלא להיווכח נחת לי ונגרמה

לכם. מודה אני זאת, ועל
תל־אביב כהן, אמיליו
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 אודות מסולפים פירסומים והיו מאחר
העי במסיבת וילנר מאיר ת״כ של דבריו

 להעמיד אני מתכבד במוסקבה, תונאים
יקם. די על הדברים את בפניכם

 קיימה ,9.6.69ב־
המפ של המשלחת

 הקומוניסטית לגה
 רק״ת — הישראלית

 ההתייעצות בכנס
 הקו־ המפלגות של

 והפועל- מוניכסיות
 מסי־ ,במוסקבה יות

 בה בת־עיתונאים
עיתו 300כ־ נכחו
מס המשלחת נאים.

 אותה הודעה רה
 מאיר ח״ר קרא

בי גם שהשיב וילנר בי ח
עיתינאים. לשאלות

 ״מהי שאל: הקובנית הידיעות סוכנות כתב
היש הקומוניסטית המפלגה של עמדתה
אל־פתחד׳ של הפרטיזנים להתנגדות ראלית
 שאומה הוא ״טיבעי השיב: וילנר ח״כ
 הכיבוש. נגר לוחמת כיבוש תחת החיה

 הכבושים בשטחים הערבית האוכלוסייה
 להמשך שונות, בצירות התנגדותה, מביעה

המו פעילות של בצורה ובעיקר הכיבוש,
 אלו פעולות והפגנות. שביתות כגון ניות
 על התנגדית. של המונית לתנועה הפכו
בשט האוכלוסייה שמגלה ההתנגדות צורת

 מחליטה אינה הכיבוש נגד הכבושים חים
 זהו אלא הישראלית, הקומוניסטית המפלגה

הכיבוש. שילטון תחת החי העם של עניינו
 היא הישראלית הקומוניסטית ״המפלגה

 נגד פיליטי מאבק ומנהלת ישראל־ת מפלגה
בי ולמען המלחמה, ונגד הכיבוש מדיניות

 לא במלואה. הביטחון מועצת החלטת צוע
 אש צודק. הוא כיבוש נגד שנאבק מי כל

הכ השטחים לשיחרור רק לא הוא המאבק
 ׳המזרח־הת־כון לשיחרור גם אלא בושים,

 כזה ולמאבק לתוכן אזי — ממדינת־ישראל
שובי כל נגד אנו נמרצות. מתנגדים אנו

 אבל ישראלי, שוביניזם נגד כל קודם ניזם,
ערבי. שוביניזם נגד גם

גור מדינת־ישראל לחיסול תוכנית ״כל
 של האמיתיים לאינטרסים חמור נזק מת

 לשיחרור־ ולתנועה ־,פלשתינאי,הערבי־ העם
 וגם הרפתקנית גם היא כזי תוכנית לאומי.

 מקיקים שוביגיות מעמדות בלתי־ריאלית.
 של הקיצוניים השליטים החוגים תועלת
 בידודם את מחלישות שהן מפני ישראל,

?מדי שמתמצא מי העולמית. בדעת־הקהל
מדינת־ישראל כי מבין, •הבינלאומית ניות,
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 וכנרת אילת חולצות ול׳לדתך לך - זה ובקיץ
ם עשויות ודוגמאות. צבעים בשלל שרוול, בל׳ או ע
ת אוויריות קלילות - וכנרת אילת חולצות תכבסו  בקלות. מ

שות ת׳ב ת ואינן במהירות מ  שעה לכל נפלאות לגיהוץ. זקוקו
הזדמנות. ולכל
טי קה חו ם הלנ צרי שראל בלעדית מיו ידי על בי

בע־מ הברלון מפעלי
שוויצריה. הברל״ו. חברת של ברשותה

ם אנו החדש משרדנו פתיחת לרגל  מודיעי
י מתוצרת מכשיר רכישת שלכל נ ו  ס
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