
ן ע י ג ה ב

גידס1א ללום
לקנות ההזדמנות את תחמיץ אל

גוזרים בגחיוים
המסחר בבית

א 0^ו ס8 ש ז
$1ו$8שק

)¥136 •001361( ).88¥1 ^1^87 6263
8000¥\¥00ם — 465-1002 465-5525

1\10ו351̂ז8-1־נ'8̂1גז8, 8:30 3.111.—9 ק .13.
.1.111] 7--.3.111 8:30 ,8̂13*(83131

.1.31] 5--.3.31 10 ,8̂13(8011 1(33 8̂13(833

:הכולל ביגוד למצוא תוכל מוצרינו בין

ם * של וחולצות מכנסיי
¥א0ע6מ: 8 0£¥18 ו£

ם * י ל ו ר ב ו א
נעליים *
ת אביזרי * או מחנ
ם רבים לבוש פרטי ועוד * ממוני ו

מכתבים
והכסף :הגש;! השם, בעזרת
הנכבה מילוא רוני לח״כ
המרעי תגל״תך על אותך מברך הריני

 על- ממיומנת עכשיו״ ״שלום שתנועת שה׳
 סמעישך וזכרם. ושמם ימח הסי-אי״איי, ידי
 יחן מי ישראל. לביטחון רבות ׳תרמת זה

 לר אני מאהל אמן. בישראל. בסוד וירבו
 מעשך על ישראל״ ״בטחון כפרם שתזכה
האמיץ.
 מקבל (הכוונה!אלי)!אשר אדם על לי ידוע

 אנטי- חתרנות עבור ממוסקבה משכורת
רובל 250 חודש כל מקבל הנ״׳ל ציונית.

אלישבע) אשתו (עם מילוא ח״ב
ומילוא? ק־ג־ב סי־אי־איי,

 לאש״ף, מיסיס רובל 25 לו מורידים ומזה
האדו ולבריגדות המהפכני האדום לצבא
 הרוכלים את כאן להחליף קשייו בגלל מות.

 רובליו את הנ״ל משקיע מערבי, לכסף
 שבמוסקבה. מארכס קארל ע״ש בבורסה

 שונא ישראל, עובר זה, שפוישע אני מקווה
 וכו !אמן, בימינו, ׳במהרה יתפס עצמו,

יכרתון. אוייבינו
רמת־גן לוי, שבתאי

 העיתד דפי מעל הודיע מילוא רוני ח״כ
 ״שלום מאחרי עומד שהסייאי-איי יניות

 הוכחות בל חסד שהוא הצהיר הוא עכשיו״.
 סיגנון !באותו סביר. ילו נראה הדבר ׳אך

 תלמידו הוא מילוא שח״ב ׳להודיע ברצוני
 של הבהירות ומערכת נבלם, של המצטיין
 בד ׳והקיסר המאפיה ׳בכספי מומנה מפלגתו

 הנ״ל, לח״ב בדומה לי, גם הראשון. קאסה
 לי נראה הדבר אך לכך, הוכחות כל אין

סביר.
פתח־תקווה גראור, דן

 מתנגדי את ׳בארץ מאשימים היו פעם
עכ מוסקבה״. ״סוכני ׳שהם בכך המישטר

 השלום מדיניות מבקרי ואת מאשימים שיו
 ושינגסון. סוכני שהם בכד הממשלה של

שהאמרי מכך להבין צריכים אנחנו האם
 של קיומה את המסכן האיום הם קאים

ישראל? מדינת
תל-אביב כרזין, גפתלי

 סוכני את מחפש מילוא רוני ה״ב יאם
בממ אחריהם שיחפש מוטב הסי״אי־איי,

ה בקשריו ידוע השרים אהד לפחות שלה.
פור כבר ובעבר האמריקאים, עם הדוקים

הסי-אי-איי. עם לקשריו הוסחה סמה
ירושלים משולם, מ.

לשלום תחליף אין
ב מסויימות לנקודות להתייחם ברצוני

 האגרוף — (״סייגי שבי.׳תמיר שיל מאמרו
הש ראשית:).׳2130 הזה העולם המיותר״,

 זו. גישה מאחרי המסתתרת העולם קפת
 ׳שנסיגה הנחה מתוך יוציא הכותב כי ניראה

 הצבא יאת תחייב ׳67 קווי אל ישראלית
ה המי׳ליחמה לקראת להיערך והממשלה

 העיקרי ההיבט כי להדגיש רוצה אני באה.
שפי סאדאת, הנשיא ־שיל השלום ביוזמת

׳כהצ יסודו מסיני, ישראלית נסיגה רושה
 — פנים לשתי משתמעת הבלתי הרה

 מציב ישל מוחלט ׳וביטול בישראל הכרה
 שקווי הרי פנינו, למולחמה אם הלוחמה.

המדיה. יאת יפתרו ליא ׳67
 על טענותיו את הכותב מבסס כמאמת

 ■גיוס מערכת תהיה שלפיה הנקודה הצגת
 בתנאי יותר ומהירה קצרה כוחיות־הסיליואים

 מערכת מוטעית. היא זו קביעה הקדהיירוק.
 ׳גיוס :לשניים מחולקת המילואים גיוס

מבתיהם, המילואים חיילי

 קבלת מרגע החולף בזמן
 המילואים חייל מגיע בו הרגע וער הצווים
 הוא לחזית משם ההעברה שילב .

מאוד. מורכב לוגיסטי תיסנון של פונקציה

 ייפתרו לא כוח־האדם שבעיות מכאן
יוחרפו. יאף אלא הקדהירוק בתהומי בגיוס

 צריכה ביוני 4ה־ קווי יאל נסיגה ׳לפיכך
 :קרי ימלא, *שליום ׳תמורת רק ׳להיעשות

 ישום המילחמה. מצב יש׳ל מוחלט ביטול
במקומו. לבוא יכול לא ביניים פתרון

תל־אביב קונפודטס, יהודה

מטה החתומה
 לפטור לדעתי, העשויה, הצעה לי יש

 החופשי לציבור הדתיים בין המחלוקת את
 יהיה ניתן פיה על ההצהרה לנוסח באשר
ש מציע אני בצה״ל. משירות בת לפטור
וכשרות שבת שמירת על ההצהרה במקום

ש נערה לכל אוטומטי פטור צה״ל יתן
, : תצהיר י נ א ה ״ מ ו ת ח ״ ה . . . ה ט מ

הרצליה נכץ, יעקב

:למגיה כמו לא
ב העולמי הגביע משחקי על בכתבתכם

 ״העם״ (מדור בארגנטינה שנערכו כדורגל
 כ״ניצול המאורע הוצג )2130 הזה העולם

 משחקי כדוגמת פוליטיים לצרכים המשחק
 לשימצה.״ הידועה בברלין האולימפיאדה

 :הבאים מהטעמים יסוד חסר זה טיעץ
ה כל הוזמנו לא ברלין באולימפיאדת א.

 הנאצי המשטר וכוונות חלק ליטול ארצות
 דאז בגרמניה ב. ידועות. כבר היו הנפשע

ה למשחקי ג. גזעית. באפליה נהגו כבד
להי הורשו בכדורגל העולמי גביע
 היום של ובארגנטינה הנבחרות כל כנס
 ומדכוי המשטר מאופי הסלידה כל עם —

 (כמו גזעית אפליה אין — האדם חרדות
 לכיבוש המשטר פני ואין בדרום־אפריקה)

העולם.
פולי לבין ספורט בין להבדיל צריכים

 במקרים רק בזה. זה לערבב ואין טיקה
אם או נבחרות אי־הזמנת כמו חריגים,
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