מכתבים
)המשך מעמוד (5
את בני הישיבות שאינם הולכים לצבא.
אבל מצד שני ,מדוע אתם יוצרים רושם
כאילו כל הדתיים מתחמקים משרות?
זה לא נכון! איתי ביחידה ,למשל ,משר
תים בחורים דתיים .והם חיילים טובים.
משה רון ,חיפה

1| 5

1

י• העולם הזה הצביע
טים משרות צבאי בחסות
לם לא הסתיר את חלקו
הדתי ,המשרת בצבא כנל
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רק על המשתמ
הישיבות ,ומעו
של רוב הנוער
הנוער.

 ■:משה דיין
והערביב
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גבר מתגלח תמיד עב 1ר שגיים!

|
ן

ח שוב גם עליה התגלח ב״ א ד י ס ו ן ״
כי ״ א ד י ס נ ן ״ הוא סכין הגלוח המגלח ל מ שעי

|
§
ן
1
1

ומקנה לך הופעה הדורה ורעננה.
״ א ר י ס ו ! ״ הסכין ה מלטף את פניך
״ א ד י ס ו ן ״ נבחר במ ש אל העם לשנת 1969
כסכין הגילוח המובחר.
״ א ד י ס ו ן ״ מגלח יותר מכל סכין אחר
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■ או-כדדי או״בדדה
לחובש
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קולס

חנ ם ־ שו ל ח! ואנטנה

לכל הקונה טלוויזיה מינרווה
בחודשי מאי ויוני בלבד

• המעולה במקלטי הטלויזיות

רדיו רומלט

הפצה :
יבוא  :יונתי
תל־אביב ,המלך ג׳ורג׳  ,40טלפון 249339

ה מ נ ו י

קיבלת
חשבונן,
פרע נא
אותו בהקדם.

לפי דברי העיתונות אמר שר הביטחון
משר ,דיין ש״בכוחנו לעמוד על קווי הפסקת־
האש לאורך ימים.״
חושבני שהוא אמר זאת מפני שהוא מכיר
לא רק את כוחו של
צה״ל ואת הכוח של
צבאות הערבים ,א
לא גם את הלך ה
רוח של שני הצד
דים.
אין לזלזל בדבר
הזה אצלנו ,כי מל
חמת העצבים היא
מלחמה לגיטימית ו
חלק חשוב בכל מל
חמה .וכאן נדמה לי
שאין אנו מחשיבים
שרשכסקי
מספיק את הפסיכו־
לוגיה של האוריינ
טאלי בכלל ושל הערבים המוסלמים בפרט.
הביטוי שלה הוא המילים ״בוקרא״ )מחר(,
״מעלייש״ )אין דבר( ,״מינאללה״ )מן ה
שמים( וכדומה.
קשה לדעת אם נוכל לעמוד לאורך ימים
נוכח פסיכולוגיה פאטאליסטית כזאת על־
ידי זד ,שאנו ,כאירופאים בני פסיכולוגית
אחרת לגמרי ,נפעיל נגדם אמצעי־תגמול ב
הריסת גשרים ,ניתוק קווי חשמל ובו׳ .כי
על הכל עונים הם ״מעלייש״ ,כי הכל ״מיג־
אללה״.
האם תהיה ההנהגה שלנו ,המדינית וה
צבאית ,מוכנה להוציא את המסקנות הנ
כונות ממצב כזה?
ד״ר שמעון שרשכסקי ,ירושלים

מי שחילל את הנופלים  /ללא מגור /
מי שבנה את תפאר
תו  /על מכר שכול
 /מי שמכר את דם
רעיו  /במזומנים
של חול  /הוא יה
יה כמו חוף א פ ל/
בלי מגדלור.
מי שצנח אל ה
כורסה  /שם ב
טרקלין  /מי שמכר
פירפור גסיסה  /ב־
מיכרזים  /מי ש
עשה נ כל גוויה /
קינן
גביע־תרמית נכסף /
הוא על זרי־דפנה /
לא עוד ישכב.
הרצל קינן ,תל-אביב

■ פנייה
לאזרח
ידוע לכולנו שבעיית ביטחוננו בזמן הזה
היא חשובה מאוד ,ובין השאר אנו אוס
פים כסף לרכישת
הפאנטומים ,בצורת
איגרות מילודד .בי
טחון.
אני רוצה לשאול
מדוע בנוסף על זה
לא עושים מיבצע
״הקש בדלת״ למען
הפאנטום ,כמו שה
אגודה למילחמה ב
סרטן עושה?
אני חושב שכל
אזרח במדינה יתן
כהן
את תרומתו למען
ביטחוננו.
אזרח יקר ,עזור לנו להביא את הפאנטום,
בזמן שמדינות ערב מאיימות להשמידנו!
אהוד כהן ,רמת־ישראל

