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מכתבים
 שגה ■

טופח
 פורייה גילויים שנת לכם. טובה שנה

התפוצה. והרחבת
 כרמיאל מדר, משפחת

 האחרים הקוראים ולכל מלר, לבית •
לכם. גם טובה שנה — ברכותיהם ששלחו

ז/*גבוע1 מברגג

השידורים הפסקת גגד ■

כיפור פיוס
מתכ הקרוב הכיפורים ביום גם
שי את להשבית ממשלת־ישראל וונת
ובטלווי ברדיו ״קול-ישראל״ דורי
זיה.

 ממנה זו, מוחלטת דממת-אלחוט
תכ שנה, מדי בארץ הציבור סובל
 אף החרפה, למרבה השנה, גם לול,
יש תחיה כך, החרשות. שידורי את

 לא בה בעולם היחידה המדינה ראל
רצו שעות 24 במשך חדשות ישודרו

פות.
 — והסובל — הדומם הרוב על

 לפעולה מיד לצאת ישראל במדינת
הממ של זו שרירותית החלטה נגד

 נגד בבג״צ על״תנאי צו לבקש : שלה
 וכן לשדר, אותה שיחייב הממשלה,

אפ כל מנוצלת בלתי להשאיר לא
לפעולה. אחרת שרות
מוב דתי חג חינו הכיפורים יום

ב החילוני שהרוב ייתכן ולא הק,
 של הדתית לאמונתה ישועבד מדינה

 על כופה אינו איש קבוצת״מיעוט.
 — לשידורים להאזין זו קבוצת־מיעוט

 מנהגיהם את הם יכפו מדוע אולם
 לרוב ז החילוני הרוב על הדתיים

 ל- אגרת-הרישוי את המשלם זה,
 לקבל המלאה הזכות רשות-חשידור,

התייח ללא — הרשות שירותי את
השנה. ימות כל — לטיבם סות

 לאנוס למישהו זכות תהיה מרוע
 בעל- — לי זר יום־אבל לקיים אותי
!כורחי

ירושלים אליהו, יהודה

 אקרובט ■

השגה
 להוסיף רוצים היינו אבל באיחור, קצת

ה אקרובט — נוסף תואר לאנשי־השנה
 פיקפוקים שום ללא אותו, ולהעניק שנה

 שם- ויקטור שר־הבריאות ,לאמן־ד•,תרגילים
טוב.

ידידיה, אלדד ודלה־,, עודד
דימונה השומר־הצעיר, קומונת

איש ■

^ השגה
ה בוחר אני הייתי לדעתכם, בניגוד

 ארצוחדהברית נשיא הסופר־מן, את שנה
כאיש־השנה. ניכסון, ריצ׳ארד

תל־אביב דריאן, אדר

יצר מי 8

? השנייה ישראל את
הממ ראש דברי את וקראתי שמעתי

 מלאות לרגל מארוקו, יוצאי בכנס שלה
 הסכנות בדבר ארצה, לעלייתם שנה 25

 של חששותיה אכן .מבפנים. -לנו האורבות
אמת. חששות היו מאיר גולדה

 עצמה הממשלה ראש לא האם אולם
ה למשטר היסוד ממניחות שהיתר, זו, היא

 עמים שני שיצר המשטר — בארץ קיים
האשכ בעליונות הדוגל המשטר בארץ,
וקיפוח? אפלייה ומקיים נזים,

ס, גירוד א מי ח חל־אביב נ
א ל יכול אחד כל ■

שהוד פגתד להיות
 הפנתרים אגודת את שרשם כעודד־הדין

להפנות ברצוני במשרד־הפנים השחורים

 אותנו״ דפקה ״הכנופיה הכתבה בעקבות
לתק תשו&ת־הלב את )1775 הזה (העולם

ב הקובעות האירגון, של ההתאגדות נות
האיד־ לשורות תנאי־הקבלה את מפורש

גון.
 אדם לאף אין אלה, לתקנות בהתאם

שנר ללא שחור״ ״פנתר להיקרא הזכות
ב כדין. האימון לשורות ונתקבל שם

 אחראי האימון שאין מכך, נובע מילא
ה מתחרות, קבוצות של לפרובוקציות

ה הפנתרים שם את והנושאות מכשילות
לשוא. שחורים

ירושלים דויטש, יצחק עו״ד

גס-רוח פקיד ■

זמגהוד בדואר
דו לסניף ניגשתי האחרון השישי ביום

דבר־דואר לקבל בתל־אביב, זמנהוף אר

,.118

שטי הפקיד רשום.
 בכיר פקיד —בי פל

 פקיד־ לא בסניף,
 התנהג — אשנב

 כשביקשתי בגסות.
ל סירב שמו, את

״אני :לי גלות
 ענה פרם,״ שטעון

היסט בצעקה לי
רית.

 נאותה התנהגות
כן? לא

דזידופיץ, צבי
תל־אביב

ראיין מי ■

במחתרת? הפגתרים את
נא אותנו״, דפקה ״הכנופייה בכתבתכם

 ברון גבי אחרונות ידיעות כתב כי מר
שהס בעת הפנתרים, שלושת את ראיין
 מדוע אז — כך אם המשטרה. מפני תתרו
 שמו מחת בידיעות איתם הראיון הופיע

אבנרי? אריה של
ים בת־ קליינר, מיכה

 אמנם נערך הראיון טעות. סליחה, •
 של טענותיו זה, עס יחד אבנרי. על־ידי

 של באמת הן כתבה, באותה ברון, גבי
ברון. גבי

של השנה איש
דריאן

ספיד, פגהס ■

ישראל לעגיי המומחה
 כי הפרופסורים, שם, מספדים הם ״מה

 אלי, שיבואו מהפיחות? סובלת דלת-העם
יודע.״ אני אותי. וישאלו למשרדי,
ב ספיר, פנחס השר אמר אלה דברים

איתו. להסכים שלא יכול ואינני רדיו.
ה הפרופסורים באמת יודעים מה וכי
 הוא — ספיר ? זזסרי־חוש־המציאות ללו,

 בין השנים כל המתרוצץ הרי הוא היודע.
 ב־ ,העולם ברחבי היהודים המיליונרים

 השלילי מאזן־התשלומים את להציל ניסיון
)9 בעמוד (המשך

ה העולם8 1777 הז


