
מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 סיפרו קריאת השוק. גן במיבצע שנייד.

 רק חמיבצע על הסרט וראיית רייאן של
 עטי־ של הערותיו שפל דעתי את חיזקו
נכונות. היו כנדון דרור

לדע אולם ,אישית, הנ״ל את מפיר איני
 זה מזהיר שמנתח כך על להצטער יש תי

 עושים ושלא צר,׳׳ל •בשירות פועל אינו
 לקת,א שאוהב כמי בכישדונותיו. שימוש
 שאינו וכמי צבאית היסטורית סיפרות

 במהדורה תחוור המחדל שפרשת רוצה
 עמידרוד שמר לקוות אלא לי :אין נוספת,

ה לתיאוריה •תרומתו את לתרום יוזמן
בצה״ל. צבאית

תל־אביב כאר, אוריה

חדת■ ממשלה
המהי התפיסה את לציין חובה לדעתי,

שמו שר־המישפטים של וחדות־העין רה
 זבולון ושר־החינודיוהתרבות •תמיר אל

 החד־ שהממשלה בעת שהתגלו בפי המר,
המ נשיא בפני הוצגה ד״ש, כולל שת

קציר. אפרים דינה,
 פגישה באותה שצולמו התמונות על־פי

שרים שני רק כי להיווכח קל היסטורית

 בפוזה הבחינו הממשלה, שדי מכל אלה,
 ראש־הטמשלה, סגן התיישב שבה המוזרה

המדינה, נשיא ליד ידיו, ייגאל הפרופסור

 לא אפילו המר זבולון זה. חגיגי במעמד
 התנועה למראה צחוקו את לכבוש יכול

ידין. הפרופסור של המסוייטת המיזרחית

 ידיו, של הפוזה של הרעיוני ■לפירוש ואשר
לכם. משאיר כבר אני זאת

תל־אביב כית־הלחמי, יגאל

•הנשיא בכית ידץ כייגאל מתכוננים המר וזכולון תמיר שמואל השרים
הרעיוני? הפירוש היכן
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 ביותר! הטובה הקניה זו - היום עוד קנה
 הושקעו שבה המכונית היא "14 ״רנו

 ביותר. המתקדם והפיתוח הידע כל
 :לך נותנת היא

 יציבות יותר נוחות. יותר
 בטיחות יותר אמינות יותר
 בפחות אחזקת לך: מאפשרת היא

 ושרות, דלק על הוצאות
 קדמי, ההינע רוחבי, המנוע ״14 ב״רנו

 מערכת עצמאיים, הגלגלים ארבעת
מושלם. ההיגוי רדיוס כפולה, הבלמים

 שני :מצבים 4 מאפשר המטען תא
 מדף בלי או עם משפחתיים שמושים

 מושב עם סטיישן מצבי שני אחורי,
 מקופל. לא או מקופל אחורי
 מיליון• 2,5 של ייצור קו ״14 ל״רנו

מכוניות.
ם — ,,רנו״ קו  בשוק במכירות ראשון מ

המשותף. האירופאי
״ דגמי כל לרשותכם נו 1978 ״ו

ב ה ל ז ו נ ע ־ ו י נ ו ב י ב

שה גני קרסו* נו
33241 ,טל.22־26 ריב־ל רוו חליאביב;

״י ל  .126491 טל. ,4 הט 4 *,'ייי
חי :6•י  טל. .32 יפו חיפה״. ״רכב ח

 הרגל סנרולוב, 4 <תגיח .510296
טנג .25652 טל. ,54 איי  עמיגל :ג

 .14535 טל. ,124 החלוץ בע״מ,
 ,32 הרגל נרגיגק׳, :ראייון־לגיון

אן, סיטר וגרזן: .941006 טל. מ  א
 .56861 טל. (גרת, התעטיה אזור

 מטהרי׳ סרנו פאר, מוטו אטקלון:
 רגו ימתיגן: .22745 טל. אפרידר,

 טל. ,111 וינוטינטקי קיבל, — י״ג
 (ליגור, מוסך :קרית״גת .798474

 .91195 טל. החעטיה, אזור
 העליון, הגליל מוסך : קייודטמיגה

י .40715 טל.
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