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 המעבדות ע״י צבעוני פתוח
 בארץ! ביותר המשוכללות

 !בן־רגע פספורט צלומי
 פלשים מצלמות, של גדול מבחר

 מכירה, קניה, ואביזרים,
!החלפה
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קור□
לעתונאות

 לפרסו□ קור□
ויחסי־צבור

ם משך סי ר קו  חודשים ששה : ה
מודים פתיחת  24.5.72 :הלי

ם שמה סיו 17.5.72 : ההר

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
לעתונאות הספר בית
תל־אביב ,26 גבירול אבן רחוב אמריקה, ציוני בית
הצהריים. אחרי 7 — 5 הצהריים, לפני 1 — 9 השעות בין יום כל

מכתבים
דקות חמש ■

החיים לכל
 שילדים צבא, לאותו שייך הייתי אני

ו חייליו על יורקים היו ברצועת־עזה
 אומץ־ליבם בגלל לא אבנים. בהם מיידים

 לא חייל כי שידעו מפני אלא הרב,
נשק. על לדבר שלא יד, עליהם ירים

 מאחל לא אני נוימן, לילד־טוב ובאשר
 צבא תחת דקות חמש אפילו להיות לו

מס היו האלה הדקות חמש ערבי. כיבוש
 המילים שמחורי המשמעות את לו בירות

צה״ל. על משמיע שהוא האכזריות
תל־אביב רווה, אבי

אירופה ■
נוימן למען

 בכל לשמוע נדהם כאן, המקומי הציבור
 גיורא שערוריית על התיקשורת אמצעי

לה חייבים נוימן.
 כי בישראל, בין

 חוץ באירופה היום
ציוניים, מפעילים

 או נאור אדם שום
 קונה לא ליבראלי

ה ה״לוקשים״ את
התע של ארוכים

הישראלית. מולה
דו כאן דעת־הקהל

 שיחרורו את רשת
 הנער של המיידי

, !בעל־המצפון
קוסוי, יחיאל קוסוי יחיאל

המערבית גרמניה
 נם אפשר ■

גוימן בלי
 פיזי קיום אין הזו שלארץ ספק אין
 השאלה: את לבחון יש אך צבא. ללא
 כה הוא בצה״ל נוימן של שרותו האם

יכו אינם הצבא שילטונות כי עד חיוני
בלעדיו. להתקיים לים

 של המפוקפק חיוליו למען הכרחי תאם
 הדמוקראטית תדמיתם כל את לערער זה

והמדינה? צה״ל של והמתקדמת
אמירים כפר זמיר, שלום

נוימן חתיכת 8
אחד!

 פא- שאינך נוימן, גיורא טוען, אתה
 להתגייס. מסרב אתה זאת ׳ובכל ציפיסט,

 את וחצה הוריד ואת ביתך את קח אז
 או לדמשק וסע עצמך את קח או תתעלה,
 מספחים לא האלה המקומות בכל לקהיר.
 ודאי אותך יכריחו לא גם ושם •שטחים
נשק. להחזיק
 אותך כולא הייתי בי תלוי היה זה אילו

 וגם בצה״ל השרות לתקופת שווה לתקופה
די. לא בזה

אור־יהודה יוסי,
נויים 8

עמי־ארצות
 במוחי: תמיד מנקדת אחת קטנה שאלה

ול ■אותנו שונאים הסתומים הגויים למה
 להיות איך מאיתנו ללמוד מסרבים הם מה

אדמות! עלי מוצלח הכי העם
מטולה פוטסדם, ירחמיאל

אחרות ■
והזקנים הכיפות

מ היהודים על הרדיפות שמרו בגולה
 וגזרותיהם הדתיים לא בארץ, כאן טמיעה.

לאח באשר הערבים. בקרב טמיעה ימנעו
 קוטר לפי תיקבע לא שזו הרי העם דות

הזקנים. אורך או הכיפה
 כי הוא, באמת הדתיים את שמפחיד מה
 ישתתפו ולא האומה, מגוף שייבדלו ביום
 סופם יהיה הקואליציוני, במישחק יותר
בארץ. הקראים כסוף

תל־אביב פייכישכיץ, אדיר

מזויינת פעולה ■
ותפילין כטלית

 אדמו״ר־חב״ד של הישראלית החטיבה
 פשיטת־התפילין את עורכת האמריקאי,

למה אך זך. זית שמן וכולה שלה העונתית

1811 הזה העולם8


