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 1■ 1( השמדת המרכזית השאלה
היא: 9ה־ לכנסת בבחירות

 ויציב צודק לשלום
מקודמותיה קטלנית למלחמה או

 כפי השלום, להשגת גדולות כה אפשרויות היו לא עוד
כיום. שקיימות

 הקיצוני, הימני והליכוד הממשלה מדיניות אולם
 ושוללים טריטוריאליים סיפוחים שונות, בגירסות התובעים/

עצמ מדינה להקמת הפלשתינאי הערבי העם של זכותו את
 השלום כינון את המונעת היא — ישראל מדינת בצד אית

 חמישית, ישראלית-ערבית למלחמה להביא העלולה והיא
קודמותיה. מכל מדם עקובה

 לישראל השכנות הערביות המדינות כל אפשרי. השלום
 מדינת עם וריאלי צודק לשלום מוכנים באש״ף הגדול והרוב

 הבטחון מועצת החלטות של ביצוען את ותובעים ישראל
קיומה בזכות כידוע, המכירות, האו״ם, של הכללית והעצרת
.1967 ביוני 4ה- בגבולות ישראל, מדינת של הריבוני

־/ ■ .
 ישראל לעם מציעה הישראלית הקומוניסטית המפלגה
 הסיכסוך של פתרון וריאליסטית, צודקת תוכנית-שלום

הפלשתינאית. והשאלה הישראלי-הערבי

ת כני  זכויות את מכבדת שהיא משום — צודקת תו
 ואת הכלל, מן יוצא ללא באזורנו, והמדינות העמים כל

ובעולם. במזרח-התיכון והבטחון השלום אינטרס

ת כני ת תו טי ס לי א  מביאה שהיא משום — רי
 הפרספקטיבה ואת ובאזור בעולם יחס-הכוחות את בחשבון

ההתפתחות. של

 על מושתתת מפלגתנו ע״י המוצעת השלום תוכנית
 העצרת ושל )338 ,242( מועצת-הבטחון החלטות של ביצוען

 והשאלה המזרח-תיכוני המשבר בעניין האו״ם של הכללית
הפלשתינאית.

: התוכנית והרי
 ישראל השלום. גבולות יהוו 1967 ביוני 4ה- קווי *

 הערביים השטחים מכל כוחותיה כל את תוציא
.1967 יוני במלחמת שכבשה

 להגדרה הפלשתינאי הערבי העם של זכותו תכובד *
 מדינת בצד עצמאית מדינה ולהקמת עצמית

ישראל.
 הפלשתי- הפליטים לשאלת צודק פתרון יובטח *

בזכו המכירות האו״ם, להחלטות בהתאם נאיים,
פיצויים. קבלת לבין למולדתם שיבה בין לבחור תם

 המדינות ושל ישראל מדינת של הזכות תכובד *
 שלום בתנאי ולהתפתחות ריבוני לקיום הערביות
ובטחון.

 ב- המדינות, כלכל לישראל, שייט חופש יובטח *
טיראן. ובמיצרי תעלת-סואץ

 ויכבדו לוחמה מצב של טענה כל יבטלו הצדדים כל *
 כל של הטריטוריאלית השלמות ואת הריבונות את

 בגבולות בשלום לחיות זכותן ואת באזור המדינות
 משימוש או מאיום חופשיים ובטוחים, מוכרים

בכוח.

 ברית- ובהשתתפות האו״ם בחסות בינלאומיות ערובות
 ההגנה הן — אחרות ומדינות וארצות-הברית המועצות
 המדינה של ישראל, של והבטחון השלום על ביותר האיתנה

 הערביות המדינות כל ושל שתקום העצמאית הפלשתינאית
באזור.

חוזים. של אופי בעלי בהסכמים יעוגנו השלום תנאי
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 מהפכנית בשיטה ציפורניים יצירת

 שאינו בלעדי חומר באמצעות
עליהן ושומר לציפורניים מזיק

 456762 טל. ת״א, 38 שרת רחוב
09.00—18.00 השעות בין פתוח

 אקורדיונים * גיטרות
אורגנים * כלי־נשיפה

תופים * מיתרים
 4 מפירה + השאלה

תיקונים
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 ספרי ומחליפים קונים מוכרים, אנו
ת וספרי קריאה ספרי לימוד,  אמנו
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