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מכתבים
חל;דל־ ־טל השדר

למתקדמים: מהלומה
 בארצות־יהב־ המ׳שתלם ישראלי כסטודנט

 עמדת את להסביר רב זמן כבר ומנסה רית
 הפתח של ודמותו מהותו _ואת ישראל
 שהשדר לציין עלי האמריקאי, השמאל בקרב

 רק לא כמהלומה בא ניכסון אל גולדה של
 האמריקאים המתקדמים כל עבור אלא עבורי
 כל את חיזק רק זה שדר ישראל. תומכי

 הערביים הטירור באירגוני התומכים אלה
 בידי מכשיר היא שישראל טענתם וחיזק

 המערך ושממשלת האמריקאי האימפריאליזם
סייגון. כממשלת בובות ממשלת היא אף

הנ מאיר הגברת
 מהלומה גם חיתה

 האירגו־ לכל ניצחת
הדור היהודיים נים

 מלאה נסיגה שים
 הברית צבאות של

והשאי מוויאט־נאם
 עומדים אותם רה

 פעור בפה
 לאחר זאת, כל

 לעולם נודע שכבר
האמרי הטבח על

ה בתושבי קאני
ורד סונג־מי. עיירה

להפ הזמן הגיע
 ממשלת־ של במדיניותה הצביעות את סיק

 עסקני על־ידי שנים מזה המנוצלת ישראל,
שונות. לחץ וקבוצות מפא״י

ד. ת ר ניו־יורק ו
הממשלה 8

;מהבלים מעוררת
 מהכלא וסמואלוב מעולם של שחרורם

 לדאגה. גם לשמחה. מקור רק אינו הסורי
ו היות מאכזבת, ממשלתני של מדיניותה

מעשיה. לבין הצהרותיה בין התאמה אין
הממש הצהרות כל
 כי החטיפה לאחר לה

 עם תתפשר לא היא
 וכי הפירטיות מעשי

 שיחרור .דורשת היא
 וללא כיד החטופים

דיבו היו תנאי, כל
 גבוהה גבוהה רים
רחו והמעשים —

המלל. מן מאד קים
 נפגעה כך על־ידי

ב הממשלה, יוקרת
 ויותר היתה, אם

ן או עידוד ניתן — מזה ל
ו בעתיד, לחטיפות

! למחבלים ידה את הממשלה נתנה בכך ! ! 
ה ד הו ן, י או תל־אביב שמיניסט, ל

תענוג ₪
כפול

 שמנהגו ונשוי נחמד בחור מכירה אני
 יש בדרך. טרמפיסט להשאיר שלא בקודש

 ואשתו ילדיו את יצופף במכוניתו, מקום
חייל. עוד ויקח

ל אורחים ספר הנהג בתא שומר הוא
 רוצה ואם חותם, אחד וכל — טרמפיסטים

רצונו. לפי מילים כמה מצרף
 למדפדף, חוזייה תינו בלבד הזה הספר
ולפ־ חבריהם את בו מגלים רבים וחיילים

ע ברנ.ב7נ ש־בו רז

לנצל
הלביאה את
 ששר־הבי־ בשמחד, באמת שמעתי

 קיבל שהוא הלביאה את נתן טחון
 גאנדי, המרכז לאלוף־פיק־ד במתנה

אריה. גור זה הפיקוד שסמל בגלל
 הגור את לנצל מציע אני אבל

למל גם אלא סמל׳ בתור רק לא
שב וזיכרם, שמם ימח בפתח חמה
 והנשים. הילדים אצלנו להרוג אים
 את שיפטם האלוף, לכבוד מציע אני

 גדולה לביאה שיהיה עד הרבה הגור
 גוב לתוך אותה יכניס־ ואז ונוראה,
אבו אצל מקובל שהיה כמו אריות,

ישלי בגוב ושם לברכה, זכרונם תינו
 אותם ותטרוף הפאתחים, את כו

 את ימיס באמת הדבר הלביאה..וזה
 כי השפלים, הרוצחים של ליבם

או מפחיד לא ישראלי בכלא לשבת
 נוח יותר הישראלי הכלא בכלל• תם

אפילו. אבותיהם מבתי
תל-אביב גדדני*, נעים

 נותן זה ואולי נוספת פעם עצמם את עמים
הרכב. לבעל גם נוסף תענוג
 יש זו, שיטה לנסות לנהגים מייעצת אני

 את בספר שחתם מי חינוכי: משהו גם בה
 ואגב אחריו. נזק ישאיר לא וכתובתו שמו

 משן חיילים מאות שהעבירה מכונית, לאותה
 למכירה, עכשיו ועומדת טובות שנים שש
 מהטרמפיס־ חיצוני או פנימי נזק שום אין

עצמו! בעד שמדבר מה טים,
א, . ר קריית־ביאליק קו

התשלום 8
מילואים למשרתי

 בהחאם הנקבע מילואים לאנשי התשלום
 רבים. אזרחים מקפח האזרחית למשכורתם

 אינם וכר סטודנטים שמובטלים, קובע החוק
ה את לשרת חייבים והם לכסף, זקוקים
בהתנדבות. מדינה

 החובה את אזרחיה על המטילה מדינה
 בשרות־ חובתם מילוי לאחר — לשרתה

וב מיקרה בכל לפצותם חייבת — סדיר
 שאינם או מובטלים, הם אם גם שווה אופן

 המשרת סטודנט אחרת. סיבה מכל עובדים
ובתנ החזית בקווי — יום 60כ־ במילואים

 איש שמקבל לתשלום זכאי — קשים אים
פחות. לא לתשלום זקוק והוא — הג״א

רמת-גן ממלון, מאיד
 תחרות —

הצילומים
בהחלט. מיקרית היא המצורפת התמונה

מבוימת. לא

השבוע תמונת
לי. שקו ככותרת: מציע אני
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 ז׳לו הקורא את מזכה השבוע תמונת ©

לי״. 10ב־. חולון, ,5 ו-יצמן מנכר

נמאס לא 1■
בתעלה לשבת

 שפיר דן של למכתבו להתייחס ברצוננו
).1683 הזה (העולם מירושלים
 בקו חודש 18 מזה המשרתים כחיילים

 בזאת להצהיר הרינו התעלה, של העורפי
ר או ס א מ נ שלא ב ש  לא ועדיין לנו נ

ו נ פ י י מוצ ואנו התעלה, בקו מהשירות ע
ו הקוראים לכל זאת להבהיר לנכון אים

 המילואים בשירות שהתעייפו לאלה אפילו
שפיר. דן כדברי שלהם,

רינות, יעקב סמל
סיני לנגד, נגה סמלת

כפייה יש האם ■
כישראל׳ ־תית
(העו א. ז. בחתימת לגולדה״, מה״מכתב

 יש שבאמת לחשוב אפשר )1683 הזה לם
)6 בעמוד (המשך


