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אתה? מ•
 מבחני זאת. יגלו פסיכולוגיים מבחנים
 ומבחנים )1.0(. משכל מבחני אישיות,
מקצוע. לבחירת

 ותוזמנו ר״ג, 852ע/ לת.ד. פנו
מוסמך. לפסיכולוג

 מרגלים הןא!ם
? אוזריך

 ביותר חדישים מכשירים תמצא אצלנו
 סמויים. מיקרופונים לגילוי

:מספקים אנו וכן
 העונה האוטומטית המזכירה

ביממה. שעות 24 לטלפון
האזנה מכשירי *
לטלפון רמקול *
והקלטות מיקרופונים התקנת *

,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו
.286444 טל. תל־אביב,

מכתבים
)9 מעמוד (המשך
 מיתה? אחר לי שייך לא גופי חאם ? לכתוב

ש בבקשה הרפואה, לקידום הטוענים וכל
 גופו. את שתרם מי על זה את יעשו
 פוגעת כפייה כל אך מתנגדים איננו לזה

ירושלים ׳מוקי,בדימוקרטיה.
רוכב מי 3

מי? על
 ב• סיפור ,1791 הזה״ ״העולם

 החנוכה מסיבת על ״אנשים״
צרפתי. (מנטש) מרדכי של
מזמינים החנוכה בוא ״עם כתבתם:

 לערב צרפתי (מניטש) ומרדכי ניני אותכם
אחווה...״ של

 ה־ של תמונתו מופיעה האחרון בזמן
פק משפחתו. ■ובני השר״דיין בחברת נ״ל
 האיש. מיהו לדעת ורצוני סקרנותי עה

 כשייך שייכות. של הרגשה לי יתן הידע
 הרוכבים הם מי לדעת טוב לרוכבו. הסוס
עלי.

חיפה קורן, יעקב
אגו ■

ואבווגינו
אח שעוללו מה לפלסטינים געולל לא
לאבותינו! רים

ישראליים, גיוס סרבני אירגון
לונדון

איר ששלח הגלוייה של השני הצד •

ב ישראליים גיוס סרבני גע ש ו י ב ה
ן ו ד נ ו גלופה. ראה — ל

 הדתיות הבגור! 8
לצה״ל והגיוס

 הירוד המוסרי המצב על דובר באחרונה
 גיוסם מאפשר שאינו דבר צה״ל, בשורות

לצבא. דתיות בנות של
 בצבא ״אין הכנסת: מחברי אחד כדברי
 על לשמור הגונה ישראל לבת אפשרות

וטהרתה.״ תומתה
 מאוד בהרבה ששירת לשעבר, כחייל
דבריו. עם מסכים איני יחידות,
 הבנות מתנהגות רבים שבבסיסים נכון

 אומנם בכך. הרוצות רק אך בחופשיות.
 כך אך חופשית כלל בדרך היא האווירה

אחר. מקום בכל גם הוא
 עצמה על לשמור יכולה לא הדת אם

סופה. הגיע כנראה אז
 אותה לסגור ואין הכל, נחלת היא הדת

 באולימפוס אותה ולבודד שן״ ב״היכלי
מאה־שערים. של

 שבאוניברסיטה מצהיר, אני כסטודנט
ה כאן, הסטודנטים ובמעונות העברית
 רבים בחדרים יותר. עוד חופשית אווירה

 שלטונות של עין העלמת (תוך גרים
רבים. זוגות האוניברסיטה)

 על לאסור יש — המתבקשת המסקנה
ה באוניברסיטה מללמוד הדתיות הבנות

 מחשש הסטודנטים, במעונות ולגור עברית,
תתקלקלנה. שמה

ירושלים ז.ע.,
חיילו! ■

פוסע איבדה
חיל- של כומתה שאיבדה הטרמפיסטית

1794 הזה העולם


