
מכתבים
 מתקדמת חכרח ■י■

וצודקת
 במילחמה לנופלים ישראל של ״חובתה

ה השגת לקראת מאמציה את להכפיל
וצוד מתקדמת חברה — הלאומית מטרה

 משה מר בנק־ישראל נגיד מדברי — קת״
 ד׳אינג׳ינרים. בקונגרס זנבר

מסכימים! יכולנו
 דירת- יקבל במדינה אזרח שכל בתנאי

 אותו כשמעבירים נדיבים, ופיצויים שרד,
 ממלכתי לתפקיד אחד ממלכתי מתפקיד

 שרווח נמוך, במחיר יקרות מניות אחר.
 ארוחות צמוד, רכב זפמובן, בצידם הגון

 השאר. וכל — מנהלים
וצודקת. מתקדמת בחברה באמת נחיה אז

חולון ברדא, ש.
 מדיניות ■

לא־הניונית
 בלתי מדיניות נוקטת ממשלת־ישראל

ה תושבי ,כלפי ולא־הגיוגית ריאליסטית
מדי נגדם ■מנהלת היא הכבושים. שטחים

 העם של בולטים מנהיגים של הגלייה ניות
 ומרחיקה במידבר אותם וזורקת הפלסטיני

 והעם המישפחה ומחיק המולדת מחיק אותם
 נגד שהם בזה כביכול שעשו עוול בגלל

הכיבוש.
הרת־ מדיניות ■זאת
ה וצרת-אופק אסון

 אמנת את נוגדת
ה־ והחלטות ז׳נבה
המ המשך או״ם.

מעמי הזאת דיניות
 בין השינאה את קה

 שניגזר העמים שני
ב לחיות עליהם
צוותא.
 לשתף הזמן הגיע

 השטחים תושבי את
בהיו במשא־ומתן,

 הבעייה שורש תם
ב־ המכריע והצד

המסובך. הסיכסוך פיתרון
 חגרה חסן מוחמד

טייבה עכד־אל־קאדר,
הזמנה__15

לטירור
 ואמרה חזרה מאר, גולדה ראש־הממשלה

 משא- בז׳נבה לנהל נסכים ש״לא לאחרונה
 כי הפלסטינים, החבלה אירגוני עם ומתן

 אנו איתם; משותף דבר שום לנו אין
ת מכירים ו נ י ד מ  משא- ננהל ואיתן ב

ומתן...״
הפלס הערבים תגובת האם זאת, לאוד

 זהו! ״נכון! זו: ■מעין תהיה לא טינים
 נחשבים אנו — מדינה לנו שאין זמן כל

 למדה לא שהיא מעידה ישראל אדם. כאבק
 זזה לא והיא לקח

ה היהירות מעמדת
 שלה... מתנשאת

 עצמנו להכין עלינו
 המרה הקשה, בדרך

 בהחרפת והארוכה
וה הדמים מאבק
 בכל בישראל חבלה
 ובכל אפשרית דרך

 עד — העולם רחבי
וניז יגובש שכוחנו

 שווה למעמד כר׳
ר.״ כ ו מ ו

עי מדיניות האם
 מצד וקשוחה וורת

ם ,אחראית אינה ישראל ו לד נ י נ  ב
ו נ י ח ר ז א  המחבלים בידי הנשפך ו

 ו־ החוזרות במילחמות והן הפלסטינים
 הבעייה בגלל ערב מדינות עם נישנות

פתוחה? המושארת הפלסטינית
אמירים זמיר, שלום

ז״ל מנחם 5
המדי?ה את אהב
 ב־ לביב יגאל של מאמריו בסידרת

 כ״ץ מנחם ■משפחתנו ■בן על הזה העולם
 ,יום־ד,כיפורים במילחמת נפל אשר ז״ל,

טוב. חבר אבדן על כאב היטב מורגש
 הכואבים, משפחתו בני אנו, גם ואכן,
וה הבולטות מתכונותיו אחת כי יודעים

 יכולתו היתד׳ ז״ל מנחם של נפלאות
אמת. ידיד להיות

ידידיו, את עזה אהבה אהב ז״ל מנחם
)8 בעמוד (המשך

זמיר

אל־קאדר

ת ל !לך קוראת הקסומה א

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת .לנטל
 גופני כושר ובעלי כבאי שירות אחרי

הסווארות. למקצוע מעולה
 קבועח עבודת # לך! מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון• בתקופת # בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלו•(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנה # מינימלי
 הנטל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

ה ר עז  בתוספת דירה ברכישת כספית #.
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ הלואת

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת נסיון למחוסרי
אילת. בנמל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעוניינים
 •מעיא בית הנמלים, רשנת הראשי! למשרד יפנו
 1ג21 הדר ג,1 קומה תל־אביב, ,74 פתח.תקוה דרן
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בין שישי, יום בכל
 גם ניתן טלואים; ופנקס זהות תעודת עמם

 ,37 ד. רב אילה, נטל אדם. בת למדור בכתב. לפנות
אילת.

שותפים נהגים דרושים
 שותפים בנהגים מעונינת תובלה חברת

עסקיה. לפתוח מיבוא, חדשות למשאיות

י א נ ן ת מו ם. מי חי ו נ
בשרות, מילואים לחיילי אפשרות
שחרורם. לפני תובלה ונהגי

 13.00 — 7.00 השעות בין טלפונית לפנות נא
תל-אכיב. 260747
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