
מכתבים
 אחר בה וזכתה חזרה אך שנים׳

הראשונה. העולם מילחמת
תקופה צפוייה היום גם האם

ואלנסה עצור
שחורה תקופה

 שנים מאות או עשרות של שחורה
? לפולין

פתח־תיקווה אהרונסון, משה

מריקה א

ך הלי ת ם1הע ו דו
 אורי של מאמרו בעיקבות

ארצות״ ״האם :אבנרי
 ן״ בשלום רוצה הברית

).2317 חזה" (״העולם
 זמן עצמי את השליתי אני גם

 וארצות־ ״סגריר״ יום יבוא כי רב
מדי עם הסדר עלינו תכפה הברית

 שותף אני לכן ואש״ף. ערב נות
 באשר אבנרי אורי של לאכזבתו
בתה האמריקאי הממשל לתפקיד

באיזורנו. השלום ליך
 כי הסיכוי לגבי שנתפקח כדאי

בנפ או ביחד העל, מעצמות שתי
 במיז־ כולל הסדר למען יפעלו רד,

 טעמים כמה לכך יש רח-התיכון.
 אם אותם, הזכיר כבר אבנרי שמר

בהסתייגות. כי
4 '

 מעוניינות ואמריקה רוסיה !•
 שלום. ולא מילחמה לא של במצב

 בנויה באיזור שלהן דריסת־הרגל
 ישראל-ערב הדדי פחד פחד. על

 ומברית־המו־ מארצות־הברית ופחד
ה העולם לתפיסת בהתאם עצות

פוליטית.
 יצרני קול תעשיות־הנשק. •

 ב־ חזק יותר נשמע האווירונים
 יצרני של מזה סטייט-דיפרטמנט

הטרקטורים.
 ונשרף זורם הוא עסקי-הנפט. •

 ל- ונשרף נאגר הוא לצורכי-שלום.
מילחמה. צרכי
להו יש אלה טעמים שלושה על

סיבות. עוד סיף
 כדי — המדיניות מעצבי בעיית

 (3£* השלטת של נסיון שיהיה
ב מ ג ^ ג ג ג  לקום צריך באיזורנו, ג

 עולמי, שלום של חזון בעל מדינאי
 שלבים. לפי להשלימו יעסה אשר

נולד. טרם כזה מדינאי
 אמריקה כי באמונה חיים אנו

 היא האמת כל-יכולה. מעצמה הנה
קט 80ה־ בשנות השפעתה שיכולת

 50ה־ בשנות מיכולתה בהרבה נה
 מחולקת העולמית העוצמה .60וה־

המע הגוש מדינות, 7—8 בין היום
 ולא שהיה כפי מלוכד איננו רבי
 חס־ האדירה המעצמה עומדת פעם

השואג. העכבר מול רת־אונים
רמת־השתן גנדלסמן, צכי

 ובאמריקה. באירופה הרכב יצרני את לפחות, דורות, בשני מקדימה ׳82 סובארו של הטכנולוגית העליונות
 השנים 12ב־ לארה״ב. יפניות מכוניות ביבוא המיגבלות למרות ׳81 סובארו את קנו אמריקנים 300,כ־ססס

- בישראל המכוניות מבעלי 100/0 כ־ ,בישראל נמצאת שסובארו
ן המכונית מאיכות יום־יום נהנים ).הם58,000בסובארו(כ־ נוסעים | *

 הטכנולוגית. ומעליונותה
- מזון טובה הוכחה היש
לבחירתך. דגמים 15

ומציגות המורשות בסוכנויות מלאים פרטים
לישראל: !הבלעדית

שו הרסוניר■
שזה דחי חל־אביב. 338861 טל, .28 יצחק־
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