
מכתבים
 - המשיכו :■

!השלום למען
 במי־ לידי נפל בערך שנים שמונה לפני

 אני ומאז הזה העולם של גליון קרה
קבוע. באופן שבוע בכל אותו קונה

 שמונה לאחר
 אני קריאה של שנים

התחל שלא מצטער
 כבר בו לקרוא תי

שנה. 20 לפני
 מאחל אני אי־לכך

 20 למלאות לעיתון,
איחו לקיומו, שנה
 מקרב לבבים לים

 מיוחד באופן ליבי.
וש אבנרי לאורי

כהן. לום
 במאבקים המשיכו

 שניהלתם הגדולים
 הדמוקרטיה, למען

השלום. למען ובעיקר השחיתות נגד
ואימצו. חיזקו

קרית־ים ריגר, מקם

 באהבה ₪
שדה ליורם

 יורם, עליך, עורכים טוטלית התנפלות
 מ־ לצאת שהעזת על מה? על בעיתונות.

 שאינך כך ועל ב״מוסכמות״ בחלת ״התלם״
לנו שמכינים גרעינית לשואה מסכים
).1703 הזה (העולם
 אליך יצטרפו המונים יחידי, אינך יורם,

 הצעיר, קדימה למרחקים. יפרוץ קולך מחר.
תהיה. ברוך

ובאהבה, הרב הכבוד בכל
ראשון־לציון בלוסברג, מאיר

של דעתו ■ ■)1111111—.■■ ■11111—
סובייטי שבועון

בכנסת אבנרי אורי חה״כ דברי למקרא
 )1703 הזה העולם ,22 לבוחר, (דו״ח

 (לגבולות הורביץ יגאל חה״כ דברי וקריאת
 להפנות הוא הדין מן מתכוון?), אתה 1947

 זה בנידון המעניינים לדברים תשומת־לב
 הפוליטי השבועון ורמייה, בנובוייה שנדפסו

 .1970 בפברואר 5 גלירן החשוב, המוסקבאי
על לאפטייב ויקטור הפרשן מאת במאמר
 המזרח־ (פרשת־המים הערבי־ישראלי הסכסוך

לגבולות: בנוגע נאמר תיכונית)
 הוצאתם ״בעיית

ישראל צבאות של
ה הטריטוריות מן

הכבושות, ערביות
ב במישרין קשורה
ה הגבולות בעיית

ישראליים. ערביים
מכי ברית־המועצות

ובמ־ בזכויות רה
 של החוקיים אוויים

באזור מזינה כל
שהדבר כמובן זה.

בל־ כתנאי תובע,
גבו קביעת יעבור,

ומוכ בטוחים לות
 החלטת הערביות. והארצות ישראל בין רים

כ.), א. — 22.11.67(מ־ מועצת־הבטחון
 פוסלת כאלה, גבולות לקביעת בהתייחסה

בהת מלחמה. של בדרך טריטוריה רכישת
 ברית־המועצות מציעה זה, לעיקרון אם

כגבו 1967 ביוני החמישי קווי את לקבוע
 והארצות ישראל בין ומוכרים קבועים לות

 יוני. בסכסוך שהשתתפו השכנות הערביות
הערב הארצות גם מסכימות זאת להצעה

 מסו־ ויתור פירושו כזה פתרון כי אם יות,
 ידוע, שהרי ישראל. לטובת מצידן יים
לישר יותר טובים 1967 ביוני 5ה־ קווי כי
 על ו947ב־ שנקבעו הגבולות מאשר אל
ישר מדינת יצירת בדבר או״ם החלטת פי

אל.׳׳
שבמשך מאחר ביחוד מעניינים הדברים

 כעמדת (כמוה בריה״מ עמדת השנים כל
 קווי כי היתה, בנידון) מעצמות־המערב

 אין חוקית מבחינה 1949מ־ שביתת־הנשק
 הסובייטיות (במפות כגבולות־קבע לראותם

 להחלטת בהתאם ישראל גבולות מסומנים
).1947מ־ או״ם

 נתון לה הבלתי־פוסקת שטיפת־המוח נוכח
 לפרסם הדין מן הישראלי, הציבור יום יום

אלה. דברים
 העמקים שער כהן, אהרון

)4 בעמוד (המשך

ריגר
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■סיחר !

 משתמש אגי ומהיר חלק לגלוח
 של פלא״ ״קצף - ביותר בטוב

 מי־קשיפה — ולאחריו — ״שמן״
 מרענן! נעים! ״ולוטה".

ה גם בחר ת  א
ביותר! במובחר

ו ל כ י ט׳ ע א/ כ

גינג-ויו<אד

ז כ ר מ  
מגע עדשות
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לנס״ אישון - ״גרוזוכסקי

 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
.55029 טל. ),20 פינסקר

9-17 קבלה שעות

 הסברה חוברות לשלוח נשמח
בקשה. לסי

בטוחה ובהצלחה חיש-קל
שעתיים) של שעורים 8(ב־

קצרנות ״״י!
אנגלית ו/או עברית
 גרג״(בר־קמא). ב״אולפן

 236209 טל. ,5 גורדון :ת״א
 18 בצלאל ״הפקיד״, :י-ם

 ״בטועלה״ בית־הספר :חיפה
השבוע ייפתח חדש קורס

י ז נ & ח
 קיבלת

 חשבונך,
 גא פרע

בהקדס. אותו


