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הראש על נפלנו לא
 לן להעניק לעצמנו להרשות יכולים בהחלט אנו
 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת את

בישראל! טלויזיה למקלטי חינם כיום
 טלויזיה של באמינותה משוכנעים שאנו מפני זאת

 מקלט מכל יותר ימים להאריך וביכלתה "מץ״
אחר. טלויזיה

 בטלויזיה כלשהוא חלק יתקלקל זאת בכל אם אך
 חלק את תקבל האחריות שנות 5 במשך ״מץ״

! — האורגינלי החילוף ם נ י ח
\1£1י2 טלויזיה קנה — אחראית טלויזיד. קנה

"רלפו״ של המיוחדת האחריות תעודת את ודרוש
בע״מ.

הארץ. ברחבי ^1£1'2 במעבדות יבוצעו שהתיקונים בתנאי •
השק״ם חנויות בכל להשיג

 בשירות,בקליטה באיכות,
לבל מעל טלויזיה ובקול
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/ ט/ בוקר לכתות תשל״א הלימודים לשנת י״ב י״א, י

כימיים לבורנטים | במגמות מקצועי תיכון
 גרפיקה-שרטוט
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 בגרות לבחינות הכנה כוללות המגמות כל
טטימנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על־ידי

 רדיראלקטרוגיקה
תעופה ־ טלויזיה

חיפח תל-אכיב ■רטים,
שמריהו 17 ברנר הרשמה,

30לוץ אלנבי ספנת 9־1 4־8
53

רמודגן
42 ■יאליק

האזרח בית

כת־ים
 33 רוטשילד

המבד. ע״י
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68 סוקולוב

פתח־תקוח
1 נר־בובבא

ג״ב
 22 חברון

 פודיעץ מסנת
ר״ג 77

מכתבים
 המסתובב הראש ■

השואג האריה של
 ליובל והכנות׳ החמות מקרב־לב, ברכותי

שלכם. העשרים
 האריה — זה ככה
 איננו כבר השואג

לר ניתן זאת גור.
 מרעמתו גם אות

 אורי של המכסיפד.
בה־ הנראית אבנרי,

מ שבוע כל נידון
(למר, אחרת זווית

בעצם?)
לכם, מאחלת אני

 שביובל — ולי —
מ תהיו השלושים

שה־ פרנסה: חוסרי
 ישרור כבר שלום רכידכיץ

בארץ.
 חולון רכינוביץ, שרה

 המברכים ולכל רבינוביץ, לקוראה •
תודה. — האחרים

ע? ״?חיים״ ■
ירדיס הריגת ,

 שאינני מסויים, אדם של בביתו הייתי
 בעבודתי, קשור הדבר באשר לזהותו, רוצה

 של מותם על החדשות את שמענו כאשר
 של ופציעתם המצריים הנערים שלושים

נוספים. 36
בק מארחי הוציא הזו, הבשורה לשמע

 אורחיו שני ואת אותי וכיבד עראק, בוק
לחיים. מברך כשהוא בכוסית, האחרים
 או כך על מחה לא מהאורחים איש

 מודה אני לבושתי עימו. לשתות סירב
ושתקתי. מוג־לב הייתי אני שגם

 הידיעה שודרה כאשר באוטובוס, למחרת
 נוסע הגיב שבע, השעה בחדשות שוב

 מהנוסעים אחדים ירבו.׳׳ ״כן לפני: שישב
 איש נמצא לא שוב ״אמן.״ לו: ענו

מכך. שהסתייג
לו שאיכפת אזרח

כזו כבר ■1

 יכול שאינני ותיסכול אכזבה הרגשת תוך
 אי־ להבעת מצטרף אני במילים, להביעה
בממשלת־ישראל. האמון

 פסול מדוע לתפוס פשוט מסוגל אינני
 שלום לשליחות גולדמן ד״ר הותיק הציוני

 לה־פירה פרופיסור מאשר יותר — למצריים
ה יארינג או האמריקאי באנץ׳ האיטלקי,

שוודי?
 ל־ בזמנו בזו כיצד לכולנו עוד זכור
 על יחד, גם ושרים פשוטי־עם גולדמן,

 להסכם־פיצויים להביא בנסיונותיו הצעותיו
 אז שראוהו חלק לישראל. גרמניה בין

ואח לבצע־כסף, המכור ושפל בזוי כעסקן
 הצדק היה מי עם לתמימותו. צחקו רים

ההיסטוריה. כבר קבעה — בסוף
 אצל יצליח שגולדמן הסיכוי דווקא ואולי

 שגרם הוא — לשלום פתח ויפתח נאצר
הממשלה? על־ידי שליחותו לפיצוץ

 ירושלים עציוני, אבינועם

 - גאצר-גודדמן פגישת ן₪
פצצה

 שלום ח״ב של סיפורו על לכם הידד
 נאצר בין ההיסטורית הפגישה על כהן

 פצצת זוהי ).1702 הזה (העולם לגולדמן
 מיבצע אכן, השנה.

 את הולם עיתונאי
 של העשרים יובל

העיתון.
 התפעלתי ביהוד

הסי של מהראליות
 מאוד הדמיוני. פור

 כך שבדיוק סביר
הדב מתרחשים היו

החמי הפרק רים.
בד לדעתי היה שי

 שהביאה הסיבה יוק
 לטרפד גולדה את
הפ השליחות: את
 הצעד שזהו חד

ראש־הממ־ מכסא לסילוקה בדרך הראשון

חיפה ברוד, אלכרט
)8 בעמוד (המשך

ברוד
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