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שלך. לסלון המתאים הטלביזיה במקלט בחר

הטלביזיה. בסלון - אמיתית סלון באוירת אותו בחר

 ע״י כולם שנבדקו שונים, דגמים חמישה-עשר מבין אותו בחר
בארץ. לתנאי־הקליטה מתאימים ונמצאו מומחינו

 ורק בפעולה אותו שתראה לאחר רק טלביזיה, מקלט לך קנה
אחרים. טלביזיה למקליטי אותו שתשווה לאחר
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 5 מקלטים אחת בבת להפעיל קונה כל יכול הטלביזיה בסלון

 £ טיב בדיוק להשוות וכך תחנה, לאותה מכוונים שונים,
פעולתם.

עיל שרות לה מובטח בסלון שתקנה טלביזיה כל  מיטב ע״י י
בארץ. המומחים

 אנטינה - אנטינה בבחירת גם לך יעזרו הטלביזיה סלון מומחי
 אתה שאותן ולתחנות מגוריך למקום שבחרת, למקלט שתתאים

לקלוט. רוצה

ה י ז י ב ל ן ס ו ל ס ן ־־ ל ו ל ס ה ב י ז י ב ל ט ה

 ,71 בן-יהודה רחובתל-אביב,
235739 טלפון
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 צילומיםוהסרטה צילום צרכי
 והסרטות
 בחתונות,

 נשפים
 ובר־מצווה

מומחים בידי ך ת ו ר ש ד ל י מ ת

1 1 1 1 ■ ד 3 י ־ נ א.68 בן־יהודה ז ת

לכנה ארטילריה
 נאלץ אני שנים, כמה של באיחור עתה,
 להקים פעם הצעתם צדקתם. כי להודות
 מית־ לניהול אחראי שיהיה לבן״, ״מטכ״ל

 עקב לאחרונה, ישראל. מצד שלום קפת
תו נשיא של ונישנות ■ החוזרות הצהרותיו

ו יותר התברר בורגיבה, אל־חביב ניסיה
כזה. במטכ״ל צורך יש כי יותר

 היא לאחרונה, שבלטה המכרעת העובדה
 ישראלית תוכנית אין יזומים, מעשים שאין

 ישראל־ערב. יחסי בעיית לפתרון מקפת
לאתגר. מענה אין בקיצור:

ירושלים גוריון, שלמה

ש בקאריקאטורה
ה בהעולם הופיעה

 ניראה )1442( זה
 בורגיבה אל־חביב

יורים. כיתת מול
 לתת מתנדב אני

 החסד, מכת את לו
הצעו שאם מכיוון

 תג־ תתקבלנה תיו
ו טרדות לי רמנה

 מיותרות: הוצאות
ל לעכו, לנסוע כדי

 במסעדת דגים אכול
לנ או אבו־כריסטו,

ב לחזות ליפו, סוע
 אזדקק בחמאם, הופעה

נסיעות. מס

כהניו

לשלם ואאלץ לודיזה

תל־אביב כהניו, (עדי) אברהם
יוכל מרחבית בפדרציה : אחר חשבון

 לל!א־ או לביירות, אף לנסוע כהניו הקורא
 לעבור ומבלי נסיעות מס לשלם מבלי היר,

במכס. ביקורת

 התפלאתי השבועון, של קבוע כקורא
 הזה (העולם הנוראי״ ״חביב בכתבה לקרוא

רי הבאה: הפיסקה את )1442 ע .י . מד ״.
 הערבים.״ אל ובורגיבה העברים אל בר

שהקמתם? הרעש כל מה כך, אם
תל-אביב זילכרמן, רוני

וער מחוכם טריק היא בורגיבה פצצת
ומרו גדולות סכנות בחובה הטומנת מומי,

ה המלחמה מהכרזות יותר לישראל, בות
קאהיר. שליטי של והגלויות קיצוניות

עצמו, בורגיבה של הוראותיו לאור האם
 החוץ משרד של טיפולו כי לכם ניראה לא

יעיל? היה בפצצה
תל-אביב כן-יוםף, איתמר

 לא האחרון, העצמאות ביום צה״ל מיצעד
ה המצעדים כמו אותי לשמח היה יכול

תחיה לבדו הנשק על לא כי קודמים.
המדינה!
הצ רקע על בוצעה הצבאי הכוח הפגנת

 כל כי הוכיחה והיא בורגיבה, של הרותיו
 מופנה ולא בצבא, רק מושקע שלנו המרץ

ה מדיני, מעש של אחרים, לאפיקים כלל
המדינה. של במצבה תמורה לחולל מסוגל

 יום אותו את רואה אני רוחי בעיני
 במצעדים הצורך כליל יבוטל שבו עצמאות
 מסו־ מסוג ארטילריה רק ותישאר צבאיים,

עבר. לכל שלום פצצות המפגיזה זו יים:
חיפה בברד, ציונה

 בורגיבה פצצת
 על למעשה נפלה

ה עורכי של ראשם
הזה. עולם

 הצטדקותו אחרי
 תוניסיה נשיא של

מדי מנהיגי בפני
 הציע כי ערב, נות
 כדי רק הצעותיו את

עמדותי את לשפר
ל הערבים של הם
ה הקהל דעת גבי

 לי נדמה עולמית,
חו (או התגובה כי
 של התגובה) סר

עצמה. את הוכיחה ישראל מנהיגי
 דווקא היה פזיזה בתגובה שנכשל מי

 להגדירם שניתן תומכיו, וכל הזה העולם
אורי. כנערי

חיפה כרמל, אסלאן

היעיל הנשק
(העו והמענה״ ״האתגר הגדולה הכתבה

 ביד יעיל נשק כלי משמשת )1442 הזה לם
 במידת הלוחמים, ביניהם, ואני אלה, כל

 ביחס ישראל של המדיניות לשינוי יכולתם,
למרחב.
ב ויכוח, בשעת ניתקלתי, פעמים הרבה

 בדבר טענותי, את שאוכיח היריבים דרישת
 להוכיח קל לא זה ישראל. של ידה אזלת

 אחת. רגל על כאלה דברים
לכתבות השואלים את מפנה אני עתה

הזה. העולם של
ירושלים אכני, יד

אי־בטחדן
 — ״זבנג בכתבה ביותר המזעזע הפרט

 הרמז הוא )1442 הזה (העולם הלאה?״ ומה
 הרפתקה למען הלחץ גורמי שבין כך, על

הבטחון. מערכת גם נמצאת מלחמתית
 יותר לה יאה כזה שבמקרה לי נדמה

 מערכת או אי־ו■,בטחון״י, ״מערכת השם
האזרח. חיי סיכון

תל-אביב זק, אלכסנדר ד״ר

 אני הזה, העולם של ותיק כקורא
 על ביקורת, עליכם למתוח לעצמי מרשה
 האישים את מציגים אתם שבה הצורה

מדינתנו. בראש העומדים
 הערבים, לצד תמיד הן שלכם הכתבות

 הצבאי. המימשל ונגד שלהם הקיפוח נגד
 המימשל את שיבטלו — רוצים אתם מה

הצבאי?
ש הערבים יתווספו אז כי לדעת עליכם

 הזה והעולם מבחוץ, אויבנו על בארץ
הבא. להעולם יהפך

תל-אביב ששון, יהושוע

יחיד הפגנת
 הזעם את להביע כדי בפי מילים אין

 כרטיסים מספיק היו לא כי הידיעות למקרא
 נ־ המוזמנים לבמות
 בתל־ צה״ל מיצעד
הש להורים אביב,
מל חללי של כולים
ד,שיחדור. חמת

 לתמונה עד היתי
 שתיירים המבישה

 לאחר כרטיסים קנו
הידי נפוצה שכבר

 המחסור. בדבר עה
 שבו המלון פקידי

 עם רצו התאכסנתי
 של הזרים הדרכונים
 להשיג כדי התיירים,

כרטיסים. עבורם
 שתיכננתי ולמרות כאן, תייר היותי למרות

 העיר, ברחובות העצמאית יום את לחגוג
 בחדרי, נסגרתי לדיכאון. הידיעה לי גרמה

 בפני הרוקדת המדינה, נגד מחאה כהפגנת
 שלהם לאלה קטן גמול משלמת ואינה זר כל

הרבה. כה חייבת היא
תל־אביב לנגה, דויד

הדפוקים ההגה אוחזי
לכם! הכבוד כל

 כמו ובלילה ביום העובד צבאי, כנהג
 הכתבה על לכם להודות ברצוני חמור,

).1443 הזה (העולם העייף״ והנהג ״המוות
 הראשונה הפעם וזו דפוקים, תמיד אנחנו

 דפי מעל הנכון באור מוצגת שבעייתנו
העתונות.

 נהגים הרבה חושבים גם שכך בטוח אני
אחרים. צבאיים

צה״ל אי־שס, חייל,

 ומשלטונות הממשלה מן לתבוע יש לדעתי
 שתבדוק חקירה, וועדת של הקמתה הצבא

 עבודת של והסדרים העבודה נוהגי את
בצה״ל. הנהג

 יקר רכוש מופקד הצבאיים הנהגים בידי
 לכן חיילנו. של לחייהם נוסף המדינה, של

לעבודתם. טובים תנאים נחוצים
 חדרה רובינשטיין, רכקה

הטימטום גבול
 ויש )1443 הזה (העולם לאהבה גבול יש
הביורוקרטי. לטימטום גבול

 ובטחון יקרה, לא אסון ששום לי נידמה
תור ד,יפר,פיה פטמה אם יפגע, לא המדינה

 בישראל, ולהתיישב הגבול את לעבור שי׳
דבר. לכל כאזרחית

 אבן שפירא, חיים משה הפנים, שר אם
 עם להתחתן פטמה תוכל כזו, הוראה יתן

 היא בישראל. ילדיה את לגדל מחמוד,
ימיה. סוף עד למדינה כך על תודה בוודאי

נהייה קרמה, שולמית

הגואל המוות
 ״ברוך כתבה הופיעה )1441( הזה בהעולם

הדיין של מותו על סופר בה אמת״, דיין
)6 בענזוד (המשך

1444 הזה העולם


