
מכתבים
 חשלום ניחשתם! כן, אחרית־הימים. חזון

!המייוחל
 בידיעות לפחות אז במציאות, לא ואם

 חותם רוזנבלום, חרצל ד״ר של אחרונות
 מיום זח, בעיתון בידיעה מגילת־ד,עצמאות.

לקרוא: חיה אפשר ,30.6.75
 (הכוונה הערבית לטלוויזיה ״בראיון

הישרא הטלוויזיה לשידורי כמובן, היתה,
 ,איני שר־הביטחון: אומר בערבית) לית

 שיתקבל הגדה, במפת קו למצוא מסוגל
כאחד!״׳ והערבים היהודים דעת על

 משותף לראיון לחכות רק נותר עכשיו
 של — מוקד בתוכנית ורבץ סאדאת עם

הישראלית. הטלוויזיה
 בדמשק בקאהיר, לטייל כך, סתם בא, ולי

מתי? ובביירות.
 ירושלים ברי־חיים, ד.

?ירושלים ברלין בין
 ברלין של מצבן בין הקבלה כל אין

וירושלים.
 אותו על־ידי המייושבת עיר היא ברלין

 המייו־ עיר היא ירושלים הגרמנים. :עם
 וערבים. יהודים עמים: שני על־בני שבת

 הומה :פיסי מחסום על־ידי מחולקת ברלין
 מחסום על-ידי מחולקת ירושלים מבטון.

 שפה, דת, בעלי עמים שני :לאומי־תרבותי
מנוגדות. לאומיות ושאיפות מסורת,

 !תושביה לרצון בניגוד חולקה ברלין
 העיר תושבי לרצון בניגוד אוחדה ירושלים

הערביים.
 בני־ברק תדמץ, יואב

מצנדחביש ע? להודות למי
 אנואר מצרים, נשיא נתן כשבועיים לפני

 רישתות־טל־ למיספר ראיון אל־סאדאת,
 שלא היה אי־אפשר המערב. של וויזיה

 שלו שההצעות מה־גם כן, שהוא להרגיש
 יחסי על שלו והפרשנויות קונקרעיות, היו

מח מלהיות רחוקות היו ברז׳נייב־קדאפי
מאות.

 זרק לא עדיין פורד ג׳ראלד הנשיא אם -
להודות יכולים אנו לכלבים, ישראל את

קופל אברהם
קונקרטיות מחמאות

 ארצות נתונות שבו למצב־הביש כך על
אי (דרך מתורכיה זארצות־הברית, נאט״ו
 לא ארצות־הברית לפורטוגל. ועד טליה)
 ברגע ישראל של בחיסולה מעוגיינת תהיה

ה מהאיים מערבי, בסים כל עוד כל זה,
לחס נתון גארסייה, לדיאגו ועד אזוריים

ולאומנים. שמאלנים של דיהם בלגיה אנטוורפן, קופל, אכרהם
הגדולה האשלייה

 הכריז ששת־הימים, מילחמת פרוץ עם
נו אינה ישראל שמדינת אשכול לוי מר

 להסרת אלא שטחים, לכיבוש עיניה שאת
 משאת- הייתה ,1967 עד הצבאי. האיום
ב הערבים עם שלום ישראל של נפשה

 הגדול, הניצחון לאחר הצרים. גבולותיה
 במקל להחזיק שניתן התפיסה התגברה

 שטחים. וגם שלום, גם קצותיו: משני
 בישראל, לשלוט זו אשלייה ממשיכה מאז,

 מתקבל היה 1967 שעד פיתרון כל ולסכל
ברצון.

 הקבלה כל שאין להבין, חייבת ישראל
ל- באירופה שנעשו הגבולות שינויי בין
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מוזל במחיר המעולים קריסטל ממוצר׳ אחד לרכוש
ורכשי היום עוד היכנסי
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