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 שהוא אחד, נושא קיים זאת, לעומת

 אליו ביחס אשד העם, בחיי ביותר החשוב
 נושא זהו בתכלית. •שונה התנהגותכם

לשלום. הסיכוי
ה שסיכויי היא האובייקטיבית האמת

 בגדר הם לשכנותיה ישראל בין שלום
 כל ישראלי. אזרח לכל ותעלומה נעלם
 צעד הוא השלום לקראת ישראלי צעד

 של הצהרותיו הצגת הלא־נודע. לקראת
שהצ אחר ערבי מנהיג כל או סאדאת,
 כוונות-אמת על בהצהרות מתונות, הרותיו

 שר־החוץ של התבטאויותיו הבאת מול —
 אחרים, ערביים מנהיגים או פאהמי המצרי

ה בהתבטאויות קיצוניות, שהצהרותיהם
 יש — במשא־ומתן עמדות־&תיחה מבטאות

 שייתכן למרות הקורא, הונאת משום בהן
לאמיתה. האמת זו כי בהחלט

 ייתכן שבהחלט בכך, מתבטאת ההונאה
 את להטות נועדו המתונות ההצהרות כי

הערבים. לצד העולמית דעת־הקהל
 סיכוי קיים שאם ספק לי אין אישית,

 ניאות אם דק להתממש יוכל הוא לשלום,
 לי נראה לא ׳.67 מאי קווי אל לסגת

 גדולה ישראל עם ישלימו ערב שמדינות
 שמובטחת .מסקנה להסקת ועד מכאן יותר.

 קווי בתוך ישראל של קיומה עם השלמה
הדרך. רחוקה עוד — ׳67 מאי

 למחנה־ עצמו את משייך הזה העולם
 בו. הנכללים על מעיד זה שם השלום.

 את בתוכו כולל האמיתי ומחנה־השלום
 אם גם לשלום, המייחל ישראל, עם כל

בסיכוייו. מפקפק חלקו
 העולם יעשה שטוב חושב אני לסיכום,

 זה. בנושא גם האמת את יציג אם הזה,
 בל את קוראיו בידי תתן כזו דרך רק

 את ולשקול להחליט כדי הנחוצים, הכלים
 מאי קווי אל בנסיגה הקיימים הסיכונים

 והכרה שלום להשגת הסיכויים מול ׳,67
שכנותינו. מצד

 חיפה אר״י־גור, יהודה
הכיתה חזר ארו

 רשימתכם על )1976( הזה להעולם תודה
 שגגגב. שלי, הלבן הבוקסר על

הכלב את הכירו המישמר־האזרחי אנשי

ארו
החסר הפרט

ש האיש על־ידי לטיול ברחוב כשהובל
לי. הוחזר והוא אותו, סחב

 תל־אביב אייבגר, רחל
 הבוקסר שם כי לגלות מותר עתה •
ב נכלל שלא פרס — ארו הוא הלבן

 האפשרות את מהגנב למנוע כדי רשימה
עימו. להתקשר

דגמרר! של האכזרי,ציה
 ,מיפעלים בדנמרק נותרו שעוד במידה

 קדהייצור הועבר לנשים, ביגדי-ים לייצור
 ההבדל כל שבהן דוגמות :דו־מיני ים לבגד

 המיועד זה לבין לגבר, המיועד המיכנס בין
 המיכנס, בגיזרת להתבטא עשוי לאשה,
 ה- של אגן־היריכיים את להבליט הבאה
 הממוצעת הדנית שהאשה מאחר אשה.
 ביגדי- נמכרים ״תפוח,״ עכוז בעלת אינה
 של למינו ׳מסווגים כשאינם בדוכנים, הים
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