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השאלה התקנה, מכירה,
לאירועים ותאורה רמקולים

 הגברת למערכות עבודות ביצוע
וזמניים קבועים קול

 רקע מנגינות מיתקני
ומועדונים לבתי־ספר שרות

 ומיכשורים ציידים — לרשותכם
בעולם!! ביותר החדישים

עיי וד ו

״ב פארה שלנו העתון
 של נבחר רכה תמצא ב״מידע״

 עבורך לוקטה אשר אינפורמציה
כ ומגוונים. שונים ממקורות

ב ״מידע״ את תקבל מנוי,
 במשך לביתך, קביעות

שלמה שנר,
 שד מינימלי במחיר

דשנה. הודה 10
וה היעילה הדרך — מידע

 קשר על לשמור ביותר זולה
 מעודכן. ולהשאר

מנויינו. חוג אד הצטרף
 :אל ושלח מלא מידע לקבלת
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 * םה״כ
מבצע מחיר

 תשלומים
נוספים חודשיים

תשלום
במזומן ראשון

מסלול

ל״י 46,368  שווים תשלומים 3
ל״י 11,567 כ״א

ל״י 11,668 תשלומים 4

ל״י 46,368  שווים תשלומים 4
ל״י 7,725 כ״א

ל״י 15,468 תשלומים 5

ל״י 46,368  שווים תשלומים 5
ל״י 5,560 כ״א

ל״י 18,568 תשלומים 6

ל״י 46,368  שווים תשלומים 6
ל״י 3,864 כ״א

ל״י 23,184 תשלומים ל

״־ מזומנים הנחת 107־־ ע לל־ *ני
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לי קדה זה
 את כבר ועברתי ג. ש. שמי
 להודות לי נעים לא .40ה־ גיל

 למדתי לא עוד היום עד אבל
 :סיפור אותו תמיד לשחות,

 בחוץ. ואני במים והילדים בעלי
 בתי את לקחתי שבועיים לנפי

 בשיטה שחיה לשיעור 4.בת־דד
 הלימודית בבריכה הטבעית

 שמריהו שבכפר ״השדות״
 ),09.00—16.30 052־70824 (טל.
 לומדים 60 בני גם ראיתי ושם

הצ אומץ, תפשתי לשחות.
ו המתאימה, לקבוצה טרפתי
 אני שיעורים 5 אחרי היום׳
 מי רק עמוקים. במים שוחה
 כמה מבין לשחות יודע שאינו

שמחה. אני

מכתבים
ת1אב קבר

ש שר-הפנים, אל פנייה
 מאיר של כניסתו את יתיר

לארץ. לנסקי
 קביעתו ותמוהה מאוד מצערת
 הד״ד שר־הפנים, של המחודשת

 למאיר להרשות שלא בורג, יוסף
 על ולהשתטח בארץ לבקר לנסקי

 של חטאו גדול במה אביו. קבר
בצר המבוקש של מחטאו לנסקי

 היושב פלאטו־שרון, שמואל פת,
 כחבר־ כבוד ברוב ומכהן בארץ
 לנסקי ליהודי אין ולמד, 7 כנסת
 שבני- בעוד בארץ, לבקר רשות

 רשות קיבלו השחורים ישראל
שב הידיעה חרף כאן להתגורר
 ״אלמנט נחשבים הם אמריקה
 ארצות־הברית וממשלת פלילי״

 אפילו מהם? לד,יפטר שמחה אך
 הכבוד כל עם ויאט־נאם, פליטי
 במדינה למקונדמיקלט זכו להם,

והו זקן ליהודי להרשות המסרבת
בתחומיה. לבקר לד,

 בהיותו ששר־הפנים מקווה, אני
ליהו יאפשר בעצמו, מאמין יהודי

 פשע ביצע לא שמעודו אחר, די
 רק לא עמו, נגד חטא ולא בארץ
 להישאר גם אלא בישראל לבקר

 מגיעה זו זכות שיחפוץ. ככל בה
 לא אם המידה, באותה לפחות לו

 מאשר גדולה, יותר הרבה במידה
ה השליליים הטיפוסים שאר לבל

 מוסיפים שהם מבלי כאן יושבים
למדינה. גדול כבוד

נוף־ים לוי, רחל

מן חדשות
ק1 חו ד זלעירוב■ ה

 את מדרבן מאזן הקורא
ענ לגלות הזה״ ״העולם

בישראל. בערבים יין
 להתעניין שבועובכם חדל לצערי

 של היום־יום בחיי המתרחש בכל
ה חרף וזאת בישראל. הערבים
 חלד, האחרונה שבתקופה עובדה,

 הציבור בקרב פוליטית התעוררות
 בני- של כוחם במדינה. הערבי
 גבר האחים־המוסלמים ושל הכפר

ומת הולכת חד״ש של ועוצמתה
המוע של הארצי והוועד פשטת,

 מתעסק הערביות המקומיות צות
 וכואבות המציקות רבות בשאלות
בכ ולפלסטינים בישראל לערבים

 בשאלות רק מצטמצם ואינו לל,
מוניציפאליות.

 ה־ בידי הערבים של הדיכוי גם
 כמה הנה ומעמיק. הולד שילטונות
 על מעצרי־בית הטלת דוגמות:

 הרחקת ערביים, פוליטיים אישים
 מאוניברסיטות ערביים סטודנטים
 מאסר הטלת וירושלים, באר־שבע

 בבית- בפועל חודשים שישה של
 סטודנט על ברמאללה צבאי דין

 בהפג־ שהשתתף מישראל ערבי
 חינוכי מוסד סגירת נגד נת־מחאה

 ראש־ה,ממשלה הצהרת באבו־דים,
 מן הרחקתם בזכות בגין מנחם

 ״תומכי סטודנטים של הלימודים
ה של אלימות התקפות אש״ף״,

וה הערביים הסטודנטים נגד ימין
וכר. בקאמפוסים... שמאליים

 שני שבין היחסים במישור גם
 צדי משני הפלסטיני, העם חלקי
שי ומתהוללים חלו הירוק, הקו

 תוצאותיהם שאת גדולים, נויים
היומ בחיי להרגיש בבר אפשר

יום.
מש אחרות והרבה אלד, בעיות

וכמו בישראל הערבים על פיעות
ב ערבים־יהודים יחסי על גם בן,

 עיתונכם של ההתעניינות מדינה.
 דיוק: ליתר — הנ״ל הבעיות בכל

לני עוזרת התעניינות היעדר
ו ערבים בין וגובר ההולך כור

לנ ברצונכם אם במדינה. יהודים
 נגע של התפשטותו ולמנוע סות
 לדעתי, החובה, עליכם מוטלת זה,

 עניין ויתר רגישות יתר לגלות
)6 בעמוד (המשך
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