
מכתבים
דרוש י■

חידוני קברות בית
מעו ממשפחות המלחמה שחללי לי נודע

ץ נקברו רבות ו ח ר מ ד ג ה בבית ולא ל
החילו הציבור דעה את שואל אני עלמין.

הזה? הנפשע לדבר להגיד לכם יש מה ני:
 דיין משה הבטחון שר את שואל ואני

 מר. לכם יש ברלב: חייב הרמסכ״ל ואת
לזה? להגיד

 משפחות בני 20.000 לפחות בישראל
 חילוני בית־קברות אין מדוע מעורבות.

 שום עם קשורים שאינם אנשים בשביל
 כאלה הם מעורבות משפחות ובני דת?

 צה״ל חלל לקבור מפשע יותר זה ברובם.
 מחוץ ישראל למען החיים את שהקריב

 אותה שישמעו צעקה להרים יש לגדר.
 הבטחון: משר לדרוש יש הארץ. כל היטב

המעור המשפחות בני את לגייס *לא או
 לחללי מלא כבוד של יחם שיהיה או בות

 די מעורבות? משפחות מבני המלחמה
שלנו. לגזלנים להם

תל־אביב ה. ש.

 פנינו האם
¥ לשלום

 אך ממשלת־ישראל, רצון מה יודע אינני
 הממשלה פני היו לוא שלום. לא בטח

 הצעדים את לעשות חייבים היו לשלום,
הבאים:

 בין יכלול אשר לשלום כללי מטה להקים
 עורך- ששון אליהו כהן, ירוחם את השאר

 ארצות יוצאי כמה ועוד מלכי, סעד הדין
 שרים עם הדוקים קשרים להם אשר ערב
 כמו בארצות־ערב, ידועים אישים או שם,
אבנרי. ואורי שרשבסקי שמעון ד״ר

לש חברו עם כהן ירוחם יפגש אם כי
 מצרים, של החוץ שר ריאד, מחמוד עבר
ריקות. ידיים עם ישוב לא בטח

 לא ששון ואליהו
מד,מ־ ריקם יחזור

 איתו חוסיין׳ לך
ידידות ביחסים היה
יים.

במנ מדובר ואם
 אחרים ירדנים היגים

 מתאים לכך הרי
 אשר שרשבסקי ד״ר

 מלחמת לפני ריפא
מהנכב־ רבים 1948
ולנ הערביים. דים
 עם ומתן משא הל

 אין הפלסטינאים,
אבנרי. מאורי טוב

 האוק- תעודות עם אבן אבא יעזור מה
ש למי המחכים אנשים עם שלו ספורד

 את שיבין כל, קודם אותם שיבין הוא
 יש־ תקוע גם וכמובן שלהם. המנטאליות

 הוא כי קדימה, תזוזה כל ללא תקוע אר
לו. זרים והערבים הערבים, עבור זר

 יש מספיק, אינו לבד זה כל כמובן,
השי בניהול סמכות אנשים לאותם לתת
שלנו. בני־הדוד עם חות

 הממשלה, זאת עשתה לא כה עד ואם
לשלום. פניה אין הרי

גולדשטיין נורית
אשקלון

 גרים לא אנחנו ₪
הירח: על
 נתנו יהודי? מיהו החוק קבלת על־ידי

האנטי בידי שוט בישראל השילטון אנשי
האנטי בידי רק לא וגם בעולם. שמיים

ידידנו. בידי יגם שמיים.
 צורך לנו ויש הירח על גרים איננו אנו
 ה״אתה עם לגמור יש בידידים. דחוף

אנו. לטובתנו בחרתנו״,
 החילוני הרוב ובעיני העולם רוב בעיני
גזעני. חוק הוא יהודי? מיהו חוק היהודי,

תל־אביב קורא,
 לעבודת הקץ !■

:האלילים
 חסרת היא דתית כפייה למניעת הליגה

 אתאיסטים אגודת מיד להקים יש אונים.
 התפלה המעשיר, את משורשה לעקור כדי
אלוהים! של קיומו על

 לנציגיו עצמם את מינו שררה רודפי
 שלו החזקה״ ״היד ובעזרת ״הבורא״ של
 בשוטים. נוגשים - הס

 שאלוהים טוענת בעולם דתית כת כל
)8 בעמוד (המשך

גולדשטיין

 האלקטרוניים הדגמים של היתרונות
1970 החדשים

*—2001 ,1080—73 ,9001—31 ,1020—7 ,1010—7 ,1006—7

זרם מישרי 3 • דיורווג21 • טרנזיסטורים 16 • מנורות 5 רק

ם תקני ם: מ טיי מ טו  או
 על-ידי אוטומטית שטח טריקת

 אלקטרוניות. קרנים אלומות
 ורעש אור כתמי למניעת מתקן

או ייצוב המכשיר. כיונון בעת
גבוהה. תדירות של טומטי

ם: שכלולים חדי  מיו
 המועברת רחבה צלילים קשת

ב המצויים רמקולים 2 על-ידי
בעל וסת־צלילים המקלט. חזית

 מוגבלות. בלתי שינוי אפשרויות
 ל־ מוקדמת לבחירה מנענעים 6

 ברורה תמונה אלקטרוני. כיונון
 61 המסך, שטח פני על ויציבה

 למסכת הודות מתקבלת ס״מ,
תלולה. קרינה

 ועצובו: הארגז טיב
 חדיש, חיצוני עצוב משובח, עץ

 אחורי לקיר הודות לשמוש. נוח
במקלט. חום אוירת אין מיוחד
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 מזכירה,
!ללילה נשארת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה במוכן

מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל־אביב,

? מי ה. ת א
דו ה מ !י? תי ד* ע

 היד בכף קריאה
ם״ י ר ״מ

ת״א ,245703 טל׳
ר־—★—* *

מכוו
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזה ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

1697 הזה העולם


