
 כאן יקבעו והכסף הבירוקראטיה האם
1 הכל

נתניה דוידי, הילל
 גיורא איד 8

? מתנהג היה
להח המסרב נוימן גיורא איך מעניין

 הדמים בליל מתנהג היה בידו נשק זיק
ו בלוד

 :הרוצחים לעבר צועק היה הוא האם
 שהיה או בי,״ תירו אל משלהם, לא ״אני
בהמי להילחם מנסה

גבעתיים גולד, דוד

ריעות ■

? תבוסתניות
ב הממשלה של למדיניותה מתנגד אני
 והשלום. השטחים נושא
 סיפוח. של למדיניות חריפות מתנגד אני

בלי- שיביא שלום אמיתי, שלום תמורת
ה שגם אמונה בי
או יקיים השני צד
להת מוכן אני תו,

לסגת. חייב
 תבוסתג־ דיעות

תז  חושב אינני יו
 בלבד, זו ולא כך,

 משרת שאני אלא
 כי (מיל.), בצה״ל

הג צבא הוא צה״ל
 בכורח שמתנהג נה

כי כצבא הנסיבות
בוש.

אני דיעותי, בשל כהן
 קצת עצמי חושב

 כדי בצה״ל לשרת אמשיך אבל כפאציפיסט,
 כדי פראזה), (איזו הפאציפיזם על להגן
 אותה הכל), (למרות הדמוקרטיה על להגן

ולחב נוימן לגיורא המאפשרת דמוקרטיה
עושים. שהם את לעשות ריו

אילת כהן, מיכה

עישון גגד 8

באוטובוס
 כמעט דחוסים אוטובוסים המוביל כנהג

 שהעישון האמת על אודה היום, שעות בכל
מעט. לא מפריע

 המישטרה טענות כל את כבר שמעתי
 להעמיד אפשרות ואין כוח־אדם, די שאין
אוטובוס. בכל שוטר

 כבר ששוטר העובדה עם כבר השלמתי
מעשן. ידו על נוסע אם אפילו מגיב לא

 מעשנים שוטרים מדוע לעזאזל, אבל
1 בעצמם

חיפה נהג,

של עדר ■

פטפטנים
ם!!! הכבוד כל אתם. את פוצצו תיי  לד

 אלא — מדברים רק •שלא גברים הם אלה
 הם החילוניים כל ולעומתם עושים. גם

 חסרי־ פטפטנים של ונכנע גדול אחד עדר
ביצים.

 החל בחילוניים שולטים הדתיים הגברים
 צינור את להם חותכים הם שבו מהיום
 אותם. קוברים הם בו ליום ועד השתן

 עם הכניסו הקדוש-ברוד־הוא של קלגסיו
 מסוגלים לא הם שממנו כזה לטרור שלם

לפח כי ישתחררו, לא וגם — להשתחרר
חופש. לחיי סיכוי ואין זכות אין דנים

חולון פחי, ישראל

הבדק כשטחנות ■

!פרוטקציה טוחנות
 שבבתי־המשפט האמנתי בתמימותי ואני
צדק! עושים עדיין בארץ

 מיכאל ד״ר של משפטו שתוצאות אלא
היל טעותי על אותי העמידו בר־זוהר

דותית.
במכו נהג וייצמן שעזר העובדה שכן

 למותר מעל קמ״ש 7 של במהירות ניתו
 — למוות אדם דרס שיותר), טוענים (ויש

 היא (בלבד!) קנס ל״י 200 כך על וקיבל
כשלעצמה. מגוחכת
 לנוכח ממגוחכת יותר הרבה היא אבל

 1 של במהירות נהג שבר־זוהר העובדה
וני — למוות אדם דרס למותר, מעל קמ״ש

, מאסר שנה לחצי דון ל ע ו פ שנה חצי ב
)12 בעמוד (המשך

מציג: הקטן התיאטרון
ה רווחוהקאמר■) 3א 1 מהו נ לנד״7י־10 דלי

השקרים בוטיק
ם:י1 כתב זילבו־ג אל1ביי

ודטר1י. פ־י1<

בית-החייל, - תל־אביב
.8.30ב־ 5/7 ד׳ יום

ת ע פ בית־התרבות, — י
.9.00ב־ 6/7 ה׳ יום

אורה, — חיפה
.9.00ב־ 7/7 ו׳ יום

אלהמברה — יפו
.9.00ב־ 8/7 מוצ״ש

בית־החייל, — תל־אכיב
 .8.30ב־ 10/7 ב׳ יום
עממי, - נווה־שאנן
.9.00ב־ 11/7 ׳ג יום

שביט, — חיפה
.9.00ב־ 12/7 ד׳ יום

 ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
5 המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

! ״גרבר״. ״קופת־מכבי״, חיפה:
 ראשית: הפצה

.231655 :טלפון ״לאן״,

ת בלו הו
לות מטעני□ אר חבי ו ד

 היממה שעות בכל
 השנה ימות בכל

מקום לכל מקום מכל

58851 — 54713 טלפונים
ביממה שעות 24 פועל

1 כ ר מ
ת ו ש ד ע ע ג מ

 לנס״ אישון — ״גרוזובסקי
8,£ ,יזסכ>1\גי01י 1זי[

,7 שניאור רח׳ תל־אביב,
 9—17 קבלה שעות 58046 — 50220 : טל
 הסברה חוברת לשלוח נשמח

בקשה. לפי

(כר־קמא)גרג אולפן
ל- קורם 11.7.72ב־ פותח

1 ר צ ק ת 1
 אנגלית ו/או עברית

:פרטים !מובטחת הצלחת
: ת א  236209 טל. ,5 גורדון "

252425 טל. ״ידעפוך, או

181811 הזה העולם




