
 בארצו, מתלהב המון לפני גיבור של פוזה
 בצד הפוזה אותה את רואה אתה כך ואחר

 המילים, אותן ועם תוכן אותו עם הגרמני,
 אזרחי את טימטמו שהמנהיגים מבין אתה

החזית. צידי משני ארצותיהם
 מהחזית. תמונות רואים התוכנית בהמשך

 כשהשטן כזבובים, נהרגים העמים שני בני
גוויותיהם. מעל מרחף הפאטדיוטי

 שראיתי חינוכית הכי הטלביזיה זוהי
אצלנו! כזאת שתהיה והלוזאי מימי,

 קרית-גת רון, פדיכם
חכרים קול־ישראל

ש השירים על יריב זיוה של הכתבה
 הזה (העולם ישראל בקול לשידור נפסלו
 בית־השידור חשדותי: את מאמתת ),1428

 הרבה כמו הישראלי,
ב אחרים מוסדות

 מוסד הוא ארץ,
אמיתי. ירחמיאלי

 האשמה מן חלק
מו ברדיו למתהווה

 של שכמם על טל
 ישראל קול עובדיי
עצמם.

אמי היו אילו
מתארג היו הם צים,
גי־ ומפרסמים נים

 בו לציבור, לוי־דעת
מת מה מגלים היו

 אילו ברדיו, הווה
 צנזו־ מיני ואיזה עליהם, מוטלות הגבלות

בו. נהוגות רות
 מכיר אזרח כל מפורסמים, אנשים הם
 אני שונות. ומהופעות הרדיו דרך אותם

 ולא לעזרתם, י מתייצב היה שהקהל בטוחה
בהם. לפגוע מרשה

ראשון־לציון כרמן; ורדה
. .  עניין את מעלים הח״כים אין למה .

בכנסת? לדיון קול־ישראל
חיפה כהן, מרים

ה השירים ברשימת חסר אחד שיר
התקווה. ברדיו: לשידור נפסלים

באר־שבע הן, כ רפי
 מרושעות. הן קטן עולם במדור הכתבות

 ומכפישה העולם כל את שונאת יריב זיוה
 שקול דיון המצריך חשוב דבר כל בבוץ

ורציני.
 אחד הוא כשהרדיו שלנו, כמו במדינה
 של לעיצובו החשובים החינוך ממכשירי

 רמה על לשמור חשוב מחדש, ולגיבושו עם
וניהיליסטים. גסים שירים לפסול מינימלית,

 האחרים, העתונאים מרבית כמו זיוה,
 וכל־מיני האמנים השחקנים, עם יחד שייכת,

 לא־ שהיא הישראלית, לבור,ימה אנשי־רוח,
לא־פרודוקטיבית. לא־חלוצית, יצרנית,

 הגמור הר,יפו הם ישראל קול מנהלי
לברכה. הם ראויים ועל־כך ממנה,

ירושלים לוי, אוטו
ז ההוראה את נתן מי

ו — הצבאי המושל — לפטרון ניגשתי
 שלי, הרשיון את שיחדש אותו ביקשתי

 תל־אביב על לחדרה. לגשת שאוכל כדי
 נמצא שמי כי לחלום, מה לי אין וחיפה

השחורה. ברשימה
 פעם שאל כבר טובי, תופיק מק״י, ח״ב

 למה שר־ד,בטחון את
רש לי נותנים לא

 לא זהי אבל יון,
ה לרשימה כי עזר.

 להיכנס, קל שחורה
ל מאד קשה אבל
ממנה. צאת

 שאלתי בכל־זאת
 יתן לא למה אותו

 ענה: והוא רשיון, לי
 הוראות, מקבל ״אני
לש באפשרותי ואין
אותן.״ נות

גנאים מעל שואל, אני
 מי הזה: העולם דפי
ולמה? ההוראה, את נתן

 לי ניתן המוגבל הרשיון שגם לציין עלי
 לחדשו ועלי אחד, שבוע של לתקופה רק
 להקריב עלי שבוע כל מחדש. פעם כל

 ולחכות שלי, החנות את לסגור יקרות, שעות
המושל. במשרדי

 לאל־ארד, ״לך לי: עונים טענה כל על
ממך.״ צרות מספיק לנו יש תתאונן! שמה

גנאים, אכרהים פריד
אל־גרב״ה בקה

 עכד־אל־נאצר, אשכול,
השאר וכל חוסיין
 בשטראם־ כרגע הנמצא בוטון, מר ידידי

לי: כותב בורג,
 גורמים הניעה אשכול ממשלת ״התפטרות

 דעת־קהל וליצור לחץ להפעיל מסויימים
מיברקי־עידוד ושליחת הפגנות קיום על־ידי
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