
 לקנות לעעמך להרשות יכול אינך מתנייה יותר היום
״מפוצץ״ שם בעלות רק וגרועות זולות קסטות

 מקצועית. ברמה מושלמת והאזנה להקלטה •אגפא-גברט־׳ קסטות קנה
 (בלעדי מווחד במבנה מסודרים הבחל תחמוצת חלקיקי צמידות

 מוחלטת נאמנות המאפשרים 73ק6 8 1־1ו91ו חץס3וח10 לאגפא-גברט)
 צבעים, בשלושה מתברגות, קופסאות הרץ. 20.000 עד 16לצלילים,מ-

ומהירה. קלה והפעלה למיון סגול, בתום, צהוב,

 הסטריאו, בחנויות אותן דרוש
 והתקליטים, החשמל

'< השקם ברשתות
 שלום בו בכל

לצרכן. ובמשביר
 קסטות לרשותך סטריאו למערכות *

סזיזסי) 0חץ3ז1ו10, 031־31.ק6-וז0-0־וו0תז ,316ז6001,חזסןו

ס ק ב ו ר
ביותר השימושית המתנה

ו 1 מ 1 ר א
וקירות דלתות מוי

מכתבים
!8::פי אץ

 אמונים״. ל״גוש בטענות לבוא אסור
 הצליחו הם אבל שתגידו, מה -תגידו
 בכל שדבק בציבור, חדש סיגנון ליצור

 חו־ הבלתי מעשיהם כל בלי־התיקשורת.
 ללא כ״מעשים כולם ידי על הוגדרו .קיים

 מציע אני זאת לאו:ר הממשלה.״ עם תיאום
 המילים את שלנו מהלקסיקון להשמיט

ה במשפטו ״פושע״. או ״רמאי״ ״גנב״,
 הוא למשל, בן־צ״ון, יהושע של ודשמח
 שלא ב״פעולה אלא בגניבה, יואשם לא

 אחר גנב כל המ״שטרז!.״ עם -תואמה
 בעלי ב״אי־תיאום יואשם לדין -שיועמד
הבית.״

 אמו־ ״גוש של אחרת מסחררת הצלחה
 הנבחרים הופכים בד, התופעה היא ■נים״
 אמונים״ ״גרש בוחריהם. של פרטי -נכס

 הרי הם — של-ו פרטי נכס בבגין רואה
 כאשר לכן לשילטון, אותו והעלו בו בחרו
 -בכוח, אותם יפנו כי יריחו למתנחלי נאמר
 בגין שממשלת ייתכן ״לא :תגובתם היתד,
כזאת!״ הוראה -תתן

תל־אביב יהודה, ק.

 משוכנע אני שלי. העסק לא זה פוליטיקה
בחברתו. נהנה הייתי אני -שגפ

 לאדונים גם כך היטלר, למר וכמו
 מקנא מאוד אני צ׳ילה. של• הנוכחיים

 איתם שניפגשה מור רינה בטלכת־חבל
 נחמדים. הם כמה בעיתונכם לי וסיפרה

 שהם מאמין אני לזה. גם מאמין ואני
 אני כי וסר. ואוהבים טובים אנשים
 שלא נחמד, לא ובן־אדם מושבע אידיוט

 משאיר אני זה את בפוליטיקה. מתעניין
היטלר... למר כמו נחמדים, לאנשים

בריטניה ברדפורד, יאנץ, רולאנד

באזיקים הצבעה
 יתגלגל -שרון פלאטו ה״ב בי מאמין -אינני

 פי על בארץ, בתי־הכלא למרתפי אומנם
 האחרון בגיליונכם שהעליתם האפשרות

 וחס, חלילה אם, גם ).2093 הזה (העולם
 ירשיע ובית־המישפט לדין אותו יעמידו

 כי שכחתם ישראל. -אלמן לא הדי אותו,
 אדם עומד שבראשה במדינה היים אנו

חנינה על המליץ הוא אם וחנון. דחום

 ראש־ בץ הדיונים במהלך כי מסתבר
 לפני אמונים״, ״גוש נציגי ■לבין הממשלה
 של חיולם בדבר הגואלת הנוסחה שנמצאה
 בגין מנחם גיסה אמונים״, ״גוש מתנחלי
 רבי- בנימוקים המתנחלים על להשפיע
 מדיניים סודות חשיפת גם שכללו מישקיל
 כל היי הסודות בפניהם. ביותר כמוסים

 שיצאו אמונים״, ״גרש שאנשי כמוסים כך
 מוכנים היז לא בגץ עם מההתייעצות

העם. או אמצעי־התיקשודת לנציגי לגלותם
 סטנדרטים לקבוע בגין מנחם הצליח כך

ל :©ודות־המדינה גילוי לגבי ׳חדשים
 סודות לגלות מותר בפוטנציה עבריינים

 שיטות עליז שמפעיל מי -ומדיניים. צבאיים
 דברים מפיו להוציא יוכל וסידור, לחץ

 שאסור מכאן לפשוטי־עם. לגלות שאסור
 עצמו, בגין למנחם המדינה סודות לגלות
מפיו. אותם להוציא קל שסה

הוד־השרון יריב, מנחם

אינטלקטואלית הזירות
 מאפשרת אכן האינטלקטואלית הגמישות

 רצונם אי על כרמיאל תושבי את לתקוף
 הגליל ייהוד -ל״רעיוך׳ ולקרוא בערבים

ה העייפות )20§2 הזה (העולם ״גזענות״
 מעניין, -במצב מבחינה אינה אינטלקטואלית

ל להצטרף שירצו ערביות משפחות בו
 יידחו! למשל) לכרם-שלום, (אולי קיבוץ

 משום חדחיה בשיקולי- יהיה לא וד-אי אז
 חברתייס-אידיאו־ מניעים אלא, גזענות,
טהורים. לוגיים

 לעצמה מרשה האינטלקטואלית הגמישות
 יהודים נגד אחת, ובעונה בעת לצאת,

 כגון ערביות, בעדים להתיישב הרוצים
 ההתנגדות במניעי ורואה ושכם, חברון

 אלח, ערים של הערבים התושבים •של
גזענות. של סממן ללא טחורים מניעים
 שראייתו יגע, אינטלקטואל רק אכן,

 בדור כה באופן להבחין -יכול מיטשטשת,
 שהאת־ לי נדמה תאומים. חזירים שני בין

 עשרות במשך ש״חגג״ העורך של איזם
 לא ברננה, ל״חגזג״ ימשיך וודאי שנים,

 הביטחון התשובות, את לתת ד,-שכיל
שהש יעילות באותה להמונים, וההגנה

 תרבות על עדיף זה לטעמי הדת. כילה
הבהלה. מה על מבין איני ולכן הפאנק

תל־אביב גזית, גד

.הנחמד היטדר
 גם וכלבים. ילדים אהב היטלר אדולף

 בן־ כנראה, היה, היטלר אותם. אוהב אני
 בשם סרט נעשה מזמן לא נחמד. אדם■

 מספחת בו וואגנר״, ודניפרד של ״וידוייח
 אותו. חיבבה היא איך הנ״ל ד,אדון ידידת
 ״אילו :וואגנר חגב׳ אומרת אחד בקטע

 הייתי לחדרי, עכשיו גכנס חיטלר -היה
אותו.״ לראות כתמיד שמחה

 מנהיג של אשתו מיטפודד, דיאנח גם
 מוסלי. א-וסוואלד הבריטי, הפאשיסטים

 היה איך ישלה באוטובי׳אוגדפיח סיפרה
 לו שהיה ״נכון נחמד, בן־אדם 'היטלר

 חיבבתי אותי, ענייו לא זה אבל אפל, צד
זה.״ וזהו אותו

 הידידותיות לנשים להן, מאמין ואני
 נפש עדין היה שהיטלר מאמין אני האלה.
 וליבראל וחכם טוב וידיד ואוהב ונחמד,
 אנשים נטה אותי מעניץ לא וכד. .אמותי

כי אנשים. רצח בכלל אם — רצח -הוא

 כספי את שלקח בן־ציון, יהושע כמו לגנב
 לחנינה ראוי וכמה כמד. אחת על הציבור,
 החשוד שרון, פלאטו סמי במו אדם בעיניו

לציבור. כסף חילק כי
 ב־ בחלומות נשתעשע לא בואו אבל

 למי־שפט. אפילו יגיע לא פלאטו אספמיח.
 את תסיר ד״זאת שהכנסת מאמין ואינני

 לא הקואליציה פנים, כל על חסינותו.
 יכולה ולא לקולו זקוקה היא בכך. -תתמוך

 זהו מזה חוץ עליו. לוותר לעצמה להרשות
 חסינות להסיר — ביותר מסוכן -תקדים

 שביצע בו חושדת שהמישטרה מי של
 ומי פלאטו עם מתחילים פליליות. עבירות

יגמרו? במי יודע
תל־אביב אוהב־ציון, ייוסך*

 חבר- לכלא לשלוח מאפשר ...החוק
 טבית-חנבחדים. אותו לפטר מבלי כנסת
 זכויותיו. לגבי דבר אומר לא החוק אבל
 נמנע במאסר יושב הוא שבאשר נכון

 בהצבעות. אד בדיונים מלהשתתף ממנו
 מהכלא. חופשה יקבל למשל, אם אבל,
בהצ ולהשתתף לכנסת להגיע עלול, הוא
 למנ-וע יופל לא איש לממשלה. .אמון בעת
ממנו. זאת

חיפה שטיין, שמעון

ראייה אין
 של כתבתו את לקרוא היה מפתיע קצת

 יצחק של הרבלונית ״ד,קרן על לביב יגאל
 מספר שבועות )2091 הזה (העולם מודעי״

 תופעת את קשות תקף הזה שהעולם אחרי
ב מודעי יצחק של חצ-בתו האולמרטיזם.

 גיסו הכתבה, של וסיגנונה הגיליון שער
 של בהתנהגותו היה פי הרושם את ליצור

 שכך אפשר חוקי. בלתי דביר מודעי ח״כ
 הובאה לא פנים, כל על -בכתבה, הוא.
 פעל מודעי חבר־הכנסת כי הוכחה •שום
כשורה. שלא

 מדברים מודעי של דבריו כי טוען לביב
 עכשיו״ ״רק הדיווח כי ורומז עצמם בעד
 בחו׳׳יל שנים במשך שהצטברו סכומים יעל
 אין חוקית מבחינה פגם. משום בו יש

 כפי מודעי, לדברי נאמין אם כך. הדבר
הסכומים של שקבלתם הרי מציע, שלביג


