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מכתבים
 הפגנה ■

טלוויזיונית
בכנסת. השני למקום איחולי ראשית,
 בה חזרה הממשלה עניין: של ולגופו

שי בימי טלוויזיה שידורי לקיים מהבטחתה
הב אחרי כבר אנחנו לאי למה בערב. שי

הרי. חירות
טל מקלט בעל אזרח שכל מציע אני
להפ בערב, שישי יום מדי ידו, יתן וויזיה

 מיר־ אל המכשיר את יוציא שקטה: גנה
התח שידורי אל אותו ויכוון ביתו, פסת
הערביות. נות

 זיל־ של זו לשערורייה האחראים יידעו
 בימי השידורים איסור כי באזרחים, זול

 להיפר• אלא שבת, חילול ימנע לא שישי
 ארבעת בין במקום בפרהסיה, יהיה החילול
הדירה. קירות
 תפר־ ואל במערכת שמי את שימרו אנא,
 מצודת, שומרת למשפחה נצר אני סמוהו.
ואם. אב כיבוד מצוות ומקיים

תל־אביב קורא,

סחטני ■
הטלוויזיה

עו כל וכמו לארץ, עליתי שנתיים לפני
כו לא סוף. אין בבעיות נתקלתי חדש לה
 הסתגלות, שפה, קשיי — היום עד נפתרו לן

המפ מילת זוהי סבלנות, אבל: — פרנסה
 בחיי, לראשונה מילאתי, רבה בשמחה תח.
 האזרחית, חובתי את

 בבחירות והצבעתי
 מדינת־ של לכנסת
 הצבעתי ישראל.

אמת. עבור
 להביע יכול אינני

 אכזבתי את כיום
 כל־כך זה. ממעשי
 גולדה את הערצתי

 יורקת היא והנה —
 המזהיר הנאום על

 כמה מלפני שלה
הו שבו חודשים,

 החלטתה על דיעה
הטל את להפעיל

ערב־שבת. כולל השבוע, ימות כל וויזיה
 שרובם יהודים, קומץ לעצמו מרשה כיצד

המו בהגנת חובתו את ממלא אינו אפילו
 רק — הרוב של בזכויותיו לפגוע לדת,
 עלי- כנציגי־אלוהים עצמם מינו שהם בגלל

 לעמדת עצמם את לתמרן והצליחו אדמות,
נוחה? סחיטה
 אלינו לדבר אלו סחטנים קומץ ינסו ואל
בתו שיעורים ילמדני לא איש הדת. בשם

 יהודי שמענו לא מעולם והיהדות. ה׳ רת
 או בתי־כנסת לסגור שיש אומר לא־דתי
 אם־כן מהיכן בשר־כשר. מכירת למנוע

הדתיים? של חוצפתם
 להר״ חישבים הם אם בטוח: אחד דבר

בידם. טעות — מהעניין ודיח
אילת שדה, שלמה

- שאנס תנו ■
• ? שלום לאיזה

 שלכם הבחירות שסיסמת חשבתי תמיד
 ההפוך ?׳מושג מתכוונת לשלום״ שאנס ״תנו

למלחמה.
 בעצם, היתה, שהכוונה מתברר עכשיו

כהן. לשלום
תל־אביב מחלב, ע.
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 לכיגשה, גבר הופכות הן כאשר

 הוא בי תמיד הנשים לו אומרות
ברזל. של רצון בעל אריה

1בלזאק דה (הונורה
ברזל. של רצון בעל אריה ^י.

בלזאק^ דה (הונורה

( / ^ \  בסריגת גם עתה מיוצרים ״מרסי״ גרבוני נ
ד יותר. והגמישה יותר הדקיקה ״קריסטלין״ ^־ז

זהב של
 השביעית. בכנסת והצלחה לבביים איחולים

 הייתי לכנסת, הבחירות שלפני בימים
 שאוכל מפלגה למצוא הזמן כל מתעניין

קו־ את לה לתת

מיל ג־

ובגלל במדינה. אדם

 סתם ילך שלא לי,
 לא אבל לאיבוד.
מפלגה. שום מצאתי

ישב אחת ופעם
 הטלוזיז־ יד על תי
 בן־אדם ופתאום יה,

 של דברים שם נואם
 מי ידעתי לא זהב.
 ואמרו שאלתי זה.
ו אבנרי. אורי לי,

מצא דבריו באמת,
הד שהם אותם תי
 להשגת הנכונה רך

ה וזכויות השלום
ומאז ש, הצבעתי זה


