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עירוניות. בדרכים

 תויוגובה: עליה שתהיה הקפד קסדה בקנותך
ושמו. המייצר המפעל סמל א.
אופנוע/קטנוע. לרוכב הקסדה יעוד ב.
תקינותה. על התחבורה משרד אישור ג.

ה על כי זכור ד ס ק ת חייבים ה היו  ל
ם ם פסי הרי חד פס לבן, בצבע זו  א

העורף. עד מהמצח במרכז

 בבתי לרכוש ניתן זוהרים ופסים קסדות
 וקטנועים, לאפנועים לחלפים המסחר

 ובתחנות וקטנועים לאופנועים במוסכים
מסויימות. דלק
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מכתבים
 — הנגדי המידור ■

בומרנג
 לחסל עומדת שממשלת״ישראל לפני

 לחסל יש הערביים, הטירור ארגוני את
 הליגה — אצלנו הטירור אירגוני את

 דב, ואירגון כד,נא הרב של בהנהגתו
״תבוסתנים״. ונגד ״בוגדים״ נגד הלוחם

 ):24.9 (הארץ בכותבו מרקוס יואל צודק
 למיל- פרטיות יחידות להקים מותר ״ואם
 מיש״ להקים לא גם מדוע בטירור, חמה
 למיל- מזויינים אזרחים של פרטית טרה
 לפגוע לא למה בישראל? בביריונות חמה

 איננו דעותיהם שאת באנשים גם פיסית
 דתיים קנאים שאותם לנו ומניין סובלים?

 בניינים מציתים אבנים, זורקים שכבר
 לפא־ מילימטרים תשעה כדורי ושולחים
 קטנים צבאות הם אף יקימו לא תולוגים,
 ילכו דרך ובאותה בחילוניים? למילחמה

 ?״ הדתיים נגד החילוניים אולי
 רבות הוכחות יש הזה העולם לשבועון

מתעל ממנו אצלנו, פוליטי טירור לקיום
 המילחמה את כן, על השלטונות. מים

בבית! להתחיל יש בטירור
נהריה פומרנץ, אליעזר

תמים, ■

מנוצל
 ושמה ״צרעת ,1830 הזה״ ״העולם
עמיחי של מעצרו על טירור״,

 לעצמו חשב מה
 שעם פגלין, עמיחי

ו רימונים ארבעה
 מיקלעים ארבעה

 לפתור יצליח הוא
 הטירור בעיית את

? הערבי
ש רושם לי יש
 המיבצעים קצין

 הוא האצ״ל של
 מאוד תמים איש

אח על־ידי שנוצל
פולי לצרכים רים

טיים.
בת־יס שי, יוסי

פגלין.

שי

 חוצפה ■

טיפשית
 יהודית להגנה הליגה חברי של חוצפתם

בטיפ גובלת לחו״ל, הנשק את ששלחו
 טיפשות אלא טיפשות, סתם לא שות.

למדינת־ישראל. שתזיק
 אד־ שממשלת לעצמם, מתארים הם האם

 על ויחבלו שיהרגו תרשה צות־הברית
? אדמתה
 מנד את לא אם תאשים היא מי ואת

 העברת שאיפשרו במחדלים שלת־ישראל
מהארץ? הנשק

רמת־גן גרצר, משה
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 לדוגמה גליון כסף, אין חינם לי, להעביר נא
ופלסטין. ישראל הירחון של

______________________________שם

___________________________כתובת

-----------------------------------------מיקצוע

באנגלית, המופץ המזרח־תיכוני הירחון
ובארצות-ערב בישראל,

מארטון ולואיס גילן מקסים בעריכת
13 גליון הופיע

: מן ן כ ו ת ה
במארוקו ב. ש. קנונית רקע עד נורה ישראלי דיפדומאט

הבינלאומיים ארגוני־המחתרת בין הקשר
ץ ככנעפני יירה מי

 — במינכן רצח מצרים־לוב ואיחוד — הקרב של פן־ערבאות
 ולבנון בסוריה רצח
 הלא־נכון הקלף על המרו מארוקו יהודי
 עירום המלך - לביב יגאל

 ישראלים ומתונים ערביים קיצונים — עומרי בנימין
 ישראלי־פלסטיני איחוד נגד

זאת לעשות כיצד — גילן מקסים
 והאזרח האדם לזכויות הליגה מפעילי אחד על־ידי שנשלח סודי דו״ה

תי — היהודי־אמריקאי לשמאל מי א ״ ״ ה נ ו י ד  ב
 וכר. האחרון״ ״ברגע ;אחרים״ לעתונים ״מכתבים ;״קשרים״ והמרורים
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 סרר ■

במדינה
 הזמן הגיע ולחבריו! לפגלין הכבוד כל

 ויעשה בידיים העניינים את יקח שמישהו
במדינה. סדר

יגיעו! הם אליכם שגם מקווה אני
רחובות נ., ר.

חרצה ■

במינכן
עש אילו חיים, חוזרים היו הספורטאים

עליה. המוטל את הישראלית הממשלה תה
 לא הסבר ושום ספק. של צל אין בזה
יועיל.

 ראשון־לציון כלומברג, מאיר

איפה ₪

דיין? היה
 אשם לא שד־החינוך־והתרבות לדעתי

 הישראלית המישלחת של באי־הבטחתה
לאולימפיאדה.

 ושר־הבי- שר־החוץ היו לעומת־זאת אך
 את להציל כדי יותר לעשות צריכים טחון

 לפעול לגרמנים לתת ולא בני־הערובה
שפעלו. כפי
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