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)7 מעמוד (המשך

 ה־ אל בכף אותנו ישא כי טרקטוריסט
 את הרים התקרב, זה ואכן, קומנדקר.

 צד. אל מצד והועברנו עלינו ואנו הכף
נכון. מני של שסיפורו כך

 חיפה דגן, שאול
 החרמת ש? משוגה פירוש ;■

הביטהון מועצת
 שבמשא־ומתן להכרח מהנימוקים אחד
 לקבוע הצורך הוא ממשלתנו, בפי ישיר,

הנזכ והבטוחים המוכרים הגבולות את
 לפי אומרת, זאת האו״ם. בהחלטת רים

 גודל על התמקחות — שלנו הפרוש
 מתחילה ההחלטה הרי אך הסיפוח. מידת

ל פוסלת שהיא ברורה בקביעה ש נ  כיבו
 אומרת זאת ממלחמה, כתוצאה טריטוריה

והבטו המוכרים והגבולות סיפוח. כל נגד
 הגבולות הם זו החלטה לפי פרושם חים
.1967 ביוני 4 של

 משא- על הדיבור הוא ביותר משונה
 סיפוח האין מוקדמים. תנאים בלי ומתן
 וחצי- והגולןי, הערבית ירושלים של רשמי
 הכולל הגדה של וחלק עזה של רשמי
 שהגבול רשמית והכרזה חברון איזור

 ואסור הירדן, להיות צריך שלנו הביטחוני
בבחי אינם שארם־א־שייך את להפקיר לנו
מוקדמים? תנאים נת

 ואלדד בגין ים שכולנו, שכולם, ברור
להת לנו יפריעו שלא ז״א בשלום. רוצים

 - הכבושים. בשטחים ובשלוה בשקט בסס
 שהם כל שטחים של שסיפוח ברור אך

 ברוך הקדוש ״הבטחת על להתבסס יכול
וב מועה״ב. החלטת על לא אך הוא"

נצחית. מלחמה — פירושו סיפוח תנאינו
עמיר קיבוץ תל, רבקה

 הרגל י■
השלישיית

 אילנית לזמרת כי ידוע היה עכשיו עד
 בשבוע והנה, נאה. והופעה יפה קול יש

)1717 הזה (העולם עיתונכם בא שעבר,

רגליים שתי על אילנית
 רגל גם יש שלאילנית לקוראים ומראה

 השתיים לה מספיקות שלא כאילו שלישית.
המקוריות.

 אני — בדחיפות הסבר לי תיתנו לא אם
!אשתגע

רחובות ■מירד, יעקב
 לחשת- צריך לא מידד יעקב הקורא •

שית לרגל ההסבר גע. שוט הוא השלי  :פ
פון חוט קרו  ויצר הריצפה עד נמשך המי
 נוספת. רגל שישנה הרושם את

★
 כתבתנו הופיעה 1705 מס׳ בגליוננו

בע״מ. העתיקה יפו לפיתוח שהתייחסה
 הסתבר שערכנו, נוספת בדיקה לאחר

טעו לדאבוננו, נפלו, חנ״ל שבכתבה לנו
כן. על מצטערים ואנו ואי״דיוקים, יות

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות
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