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כצה״ל לכנות

ת ו ר ש ל ב י ע פ

 ובכל המדינה תקומת על המאבק ימי מאז
״אגד״ של האוטובוסים הסיעו ישראל מלחמות
 בכל האומה לשירות עומדים אנו ועדייו לוחמים

 בלתי־נפרד חלק הוא ״אגד״ כי שנקרא. שעה
 המדינה אזרחי ככל חיילים חבריו העם. מן

 בימים גם שעת־צורן*. לכל נכון עומד ורכבו
 על במערכה ״אגד״ עומד מלחמות שביו

ישראל. מפת שעל ישוב לכל הקשר שמירת

הו ־©- אגד ז

 מצפוניים־ ■מטעמים משוחררות כידוע
החו משרות רבות בנות מוסריים־דתיים

 בערך מדובר הפירסומים, לפי בצה״ל. בה
 אמנם בגיוס. החייבות הבנות במחצית

 באילו הבא לאומי״ שרות ״חוק קיים
 אין אך בתחליף, לאומי בשרות לחייבו
 שלא בשם בעתיד, יתבצע שהוא להניח
 חוגים באים כיום היום. עד כלל הופעל

 רשות אלה בנות לגבי ומציעים מסויימים
בהתנדבות. לשרות
 שתופסק להציע הזמן שזה לי נראה

ו לחילוניות דתיות בנות בין ההפלייה
ל ט ו ב ת י ו ר ה ש ב ו ח ת ה ו נ ב ב ל

ישראל. בנות לכלל ״ל, צד,
 ימשיכו בצה״ל לבנות המיסגרות את

 ואולי התנדבות של בסיס על אך לקיים,
 שיהיה יותר, מעודדים שרות בתנאי אף

 לבת יותר, או פחיות השוואה, משום בהם
בצה״ל. משרתת שאינה

גבעתיים מכני, אליעזר
 ניתוחי 1

מתים
 שבת״. דוחה נפש ״פיקוח כתוב: בהלכה

שניתו למסקנה להגיע צריכים הדתיים
 אלפי חיי להציל כדי נעשים המתים חי

מרפא. ללא ממחלות הסובלים אנשים,
 זאת שיוכיחו באים, כה הדתיים אם

 התרופות באי־לקיחת שביניהם החולים
 כמה מעניין מתים. ניתוחי בזכות שסופקו

הסרטן... ממחלת למשל, ימותו, דתיים
הורוביץ, אברהם

קרית־חיים שמינית, תלמיד
נקווה. אחד, לא אף •

בוז 83
העסקני לכדורגל

ה מכל שאט־נפשי את להביע ברצוני
 עם ביחד המתגלגלים והשחיתות, זוהמה

הארץ. מגרשי על הכדורגל
 גילתה בנושא, שחקרה עציוני, ועדת

טפחיים. וכיסתה טפח
לכ ההתאחדות חברי לכל קורא אני
מקומם ולהתפטר. מסקנות להסיק דורגל

חדד

 ולא במפלגות, מקצועיים״ ״עסקנים של
בספורט.

העסקני! לכדורגל בוז
קי חלץ מושב חדד, ד

!בוז @
— פאוזי מכתב ■

מזעזע
היי ״מדוע ,1779 הזח״ ״העולם

חודש׳/ 15 משפט ללא עצור תי
אל־אסמר. פאוזי של מיכתגו

זיע־ מלוד אל-אסמד פאוזי של מיכתבו
המש מחפה זה בעזרת האם אותי! זע

(הבולטים!)? מחדליה על טרה
 את לשכנע המשטרה רוצה בכך האם
 שרואים כפי עגול, אפם היא שאין עצמה
? רבים אותה

בת-ים חוט, אורלי
המישטר ■

בסדר
 אל־אסמר, פאוזי של השבוע. מיכתב

למע ביחס עקרונית הערה להעיר גררני
כל השוללת אל־אסמר, של המנהלי צרו
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