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 מתכת מוצרי ־שפר׳ של איכות מוצר עוד
שנת שנוסדה בע׳מ, 1954 ב

אל: ושלח גזור

שפר־ ״ תכת מוצרי |  1 42940 ידידיה כפר בע־מ. מ
 ן 2 3215 טל. נתניה, התעשיה, אזור ןהמפעל:

 ן ולהציג פגישה לקבוע כדי איתי להתקשר נא ■
- .שפר*. הפלדה דלת את ■לפני

.שם

י

1

ל.................................—כתובת | } _______ט

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערכת במחירי

ס
□ סו ר ל פי א י ד י א

 תל־אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חניה

ה ל ר 1 מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

ה קורסי ל לי צ
ב בי א ד־ ח ובים־סוד ב

.03־295529 צלצל:

מכתבים
י )7 מעמוד (המשך

 :זרק מדוע מבינה בהחלט אני פולפלים,
 כזו, במהירות מהמישטרה נחמיאס סמי

 מילה רק לי יש מהלכת. פצצה היה כאילו
איחחס! הרגשתי: את להביע אחת

ירושלים לבנון, דרורה
 ממיש־ נחמיאס סמי של פיטוריו פרשת

 אצל אדום אור להדליק צריכה ישראל, טר!
 במישטרה, שחיתות שקיימת זד, כולנו.
 יודעים כולנו הגבוהים, בדרגים ואפילו

סוד. היה לא זה כבר.
 יותר. הרבה חמור המיקרה כאן, אבל

 עם בהצלחה להתמודד היה שיכול אדם
והענ ללכידתם ולהביא המאורגן, הפשע
ביש המאורגן הפשע לווייתני של שתם
מו באופן המישטרה משורות מסולק ראל,

 ומתעקש שלו על עומד כשהוא דווקא זר
המישטוה. עבודת את לייעל
ממ חקירה ודורש דרשני, אומר זה כל

 בעיקבותיה אם גם אובייקטיבית, לכתית
 לגור ואולי הביתה, ללכת המפכ״ל ייאלץ

 כל־כד בדרכים לו שרכש בווילה סוף־סוף
מוזרות.

אי־שס שוט־
ש בארץ, אחד אדם לפחות מכיר אני

 נזרק נחמיאם שסמי מהעובדה מבסוט בטח
 אני למעשה, ישראל. מישטרת משורות
 למפכ״ל המליץ אפילו אדם שאותו משוכנע

 שיתנו כדי האיום, נחמיאם סמי את לפטר
לבראנג׳ה. שקט קצת

 קוראים אישיות לאותה ניחשתם? לא
סמי... כן גם

תל־אביב אבי, ראובן

נכון מחלד
הדמוקר התנועה בפני העומדת השאלה

ה לממשלת להצטרף אם לשינוי, טית
ב מזכירה באופוזיציה, להשאר או ליכוד׳

 האמלט, בפני שניצבה השאלה את מקצת
ל ד״ש תצטרף אם שכספיר. של במחזהו

 עקרונותיה, על הוויתור במחיר קואליציה
 המפה על ולהשאר להתמיד סיכוי לה יש

 — האופוזיציה למדבר תלד אם הפוליטית.
 שכן שורותיה. את שילכד מה עוד יהיה לא

 זוהי חברתי. או רעיוני בסיס על קמה ד״ש
 השיל- נורמות את לשנות שביקשה תנועה

באופו חשיבות אין כזאת לתנועה טון.
זיציה.

 את דחף לכן היטב. זאת יודע בגין מנחם
מש כשהוא לאופוזיציה, כורחה בעל ד״ש
 שאלה רק זאת עבורה. פתוחים תיקים איר
 עקרונותיה את תממש שד״ש עד זמן של
 מנהיגיה השילטון. מעוגת נתח ליטול כדי

 אינם הם להם. דוחק הזמן צעירים. אינם
 אופוזיציה שנות 4 לעצמם להרשות יכולים
עקרה.

תל־אביב זוהר, אמנון

אמת הצעת
 אם המערך: מן ולפורשים שלי לאנשי

להס בבחירות הליכוד את לעצור רצונכם
קט משיקולים להיתעלם עליכם תדרות,
הקו את לפזר ולא אמת, ולהצביע נוניים

 תעשו לא אם הקטנות. הסיעות בין לות
ההסתדרות. מזכ״ל יהיה לו־ דויד כן,

גיבעתיים בר־כיל, בן־ציון

ואחרי לפני בישראל, נשים
הפולי המפה על עלו הנשים ספק, אין

האחרונה, במערכת־הבחירות בישראל. טית

 ״גילתה״ שלא מיפלגה כימעט היתה לא
 של אחוזים 51 מהוות בישראל •שהנשים

 1 לפנות טרחה מיפלגה וכל האוכלוסיה,
שונות. בסיסמות הנשיי הציבור אל

 ישבע יהיו התשיעית בכנסת התוצאה:
 בכנסת שהיו נשים עשר לעומת נשים,

ירושלים ייןקובי, דמההשמינית.

צ׳אנם לבנין תנו
והתה׳ הנוראית ■שהביקורת חושב אני

 שילטון ועל בגין על שלכם הקודרות זיו
 זריעת עם הפסיקו מדי. מוקדמות הליכוד

 תנו ראציונלי. בסיס לה שאין הפאניקה
צ׳אנס. לבנין

נס־ציעה גורד׳טטייין, משה

 לא עוד החדש השילטון הגזמתם. הפעם
 ואל — לו שניתן מקומו את לתפוס הספיק

 של מכריע רוב על-ידי מזה, התעלמו
 למפרע עליו יורדים כבר ואתם — העם

 המילחמה כאילו גורלנו, מר את ומבכים
מהר כבר תפרוץ

 לפני לדבר לזמן תנו בראש. תק-פצו אל
מבקרים. שאתם

מבריח דרעי, דליה

העיתו ושאר הזה העולם אתם, ממתי
 תקן על יושבים במדינה, השמאלניים נאים

 כל את מראש חזיתם האם נביאים? של
ה שילטון תחת שפרצו ישראל מילחמות

 יסתיים שכך מרא־ש ידעתם האם מערך?
 לא אתם האם הזה? המושחת השילטון
 אינטליגנטי די הוא הזה שהעם חושבים

 הטוב הוא שילטון איזה להחליט כדי
ז עבורו? ביותר

 ה־ ההיסטריה עם הפסיקו העם, לטובת
•בציבור. זורעים שאתם בלתי־מוצדקת

רחובות שניר, אבנר

 זמן קצת להם תנו ? ממהרים אתם מה
 הכיסאות את ולחמם עצמם את להוכיח

 תיקסו אדרבא, פאשלות, יעשו אם הטריים,
 כל־כך, תמהרו אל אבל ללא־רחם. אותם

 בראש כקופצים להיראות עלולים אתם כי
לביקורתם. כיסוי -כאין

רעננה איינשטיין, רחל

האחר וחאורי חזח חאורי
 שאדם שככל המחשבה, עלי מקובלת

במ גבוהים כישורים ובעל יותר מוכשר
 1 להכשילו הסיטרא־אחרא מנסה כך יוחד,

 וריעות עמדות נקיטת של חולות בריעות
 עם על בלתי־מקובלות חברתיות פוליטינת

י־שראל.
 אחד שהוא אבנרי, אורי מר גם כך

 בארץ־ישראל, ביותר המוכשרים האישים
ול לדיעותיו טוטאלית שמתנגד מי וגם

 ולהודות האמת את לראות חייב שיטותיו
 כשהיא גם לרגלי, נר היא האמת בכך.

 אלה ריעות כשלדעתי וגם לי, נעימה לא
נב כן, הנבחר. היהודי לעם הרסניות הן

המתכם. ועל אפכם על חר?
 הסיטרא־ בעזרת מבזבז, אבנרי אורי אבל
 שהשם וכישרונותיו כישוריו כל את אחרא,

 וריעות עמדות בנקיטת בהם, אותו חנן
הק בכל בעיקר המדובר וחבל. טמאות,

 , ארץ־ שיטחי ובשאלת ישראל לדת שור
 הנבחר לעם־ישראל נתן שהשם ישראל

האומות. מכל
 אבנרי אורי על השתלט הסיטרא־אהרא

 אופקיו כל ואת ממנו, מרפה ולא חזק
 ר״ל. זרה לעבודה מפנה הוא הנירחבים

 אבנרי מר של מאבקיו ממש. זרה עבודה
להש שאף שתמיד הפלסטיני העם למען

 האיש על חבל צער. בי מעלים מידנו,
 ׳ הבלתי- הריעות בים לאיבוד ההולך הזה,

שהש הקטן ■השמאלני המחנה של נכונות
 כמו כי בארץ. אמצעי־התיקשורת על תלט

 מוכשרים האחרים השמאלנים גם אבירי,
 בשטח (בעיקר לכד הסבר לי ואין מאד,

ההמונית). והתיקשורת הסיפרות
 שלמה בתשובה חוזר אבנרי מר היה אילו
 ולא החיוביים לכיוונים אפיקיו את ומפיה

 זוהר, אורי להבדיל, כמו, — לשליליים
 שלמה תשובה שעשה בדרן, רק שהוא
 היה — קדושה בישיבה ללמוד ונכנס
 ישראל. לעם רבות לתרום יכול אבנרי

 רוח עליו שישרה להשס, מתפלל אני
אמן. בימינו. במהרה וקדושה טהורה

נטורי־קרתא, אי׳ט
ירושלים מפחיד, ואינו סובלני
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