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ת ו ק ר י
 מעולות עגבניות

ר ז ג
ם י ל י צ ח

 קליפורניה מזן פלפל
 בתפזורת תפוא״ד
 ארוזים תפוא״ד

 יבש בצל
ארוז בצל

ח ו ר י פ
2.75 5.5 יונתן תפוחים
אלכסנדר גרנד — תפוחים

2.35 7 גודל
 3.50 6.5 גודל אורלינס — תפוחים
3.50 5.5 גודל ספדונה — אגסים
5 גודל ספדונה — אגסים

2.40 וחיפה ירושלים
2.75 טומפסון — ענבים
תמר דבוקי, — ענבים

ם י ג ד
 שמשקלם מדגים עשוי פרום — בקלה

ת לא  10.00 גר׳ 250מ־ פחו
ף י ס 8.50 כ

7 7 6 >17ח77 $ /11*)

מכתבים
כתוב כחומר הרעשה
מעו מודד׳ אני ד,חדשה השנה לקראת

הלו השבועון, מערכת לחברי ליבי מק
ב חומר־הקריאה ומיבחר שפע על חם

כולה. השנה מרוצת
 אי* בעיקבות כן: כי שאכן לי נדמה
ב אבנרי אורי העורך של המנדט חידוש
ה את כישרונכם במיטב הפעלתם כנסת,

 — לכנסת נכנסתם שדרכו האדיר מכשיר
מתמיד! יותר — הזה העולם
 לא השנה, במרוצת עשה שהשבועון ומה

תק עם אתם, ;בכנסת ח״כים הרבה עשו
 לעומת ומלואו עולם תם הרעש קטן, ציב

הכנסת. סיעות של תקציב־השיא
 אמיצה לבבית ברכה ובראש־ובראשונה

 שמאז אבנרי, אורי מר השבועון, לעורך
מהטלווי לי שנודע (כפי פלשת בשדות

 ועד י״א) במהדורה מחדש, עתה הופיע זיה
המדי מהלכי כל על ומשפיע השפיע הנה
 חנטריש ובלי ממשלה בלי כנסת׳ בלי נה

עי פשוט עיתון, דרך אלא אחר, שילטוני
הגיע. והיכן לאן עד וראו תון,

פעילה! ושנה לחי! כה
 ירושלים אכניאלי, דרור

אמיצה טלוויזיה
 על תלונות מדי־פעם נשמעות לאחרונה

 אלה לתלונות המשותף תוכניות־הטלוויזיה.
ה נושא הצגת את להכתיב הרצון הוא

ה של לזווית־הראייה ולהתאימן תוכניות,
מתלונן.

גי הטלוויזיה לעצמה אימצה לשימחתי,
 את לחשוף השואפת אובייקטיבית שה

 אט גם כמות־שהן, ולהציגן החברה בעיות
ו לראייה לפעמים נעימים אינם הדברים

לשמיעה.
ו לראיין המאמץ על לברך יש בייחוד

ה בשאלה דיעות של רחבה קשת להביא
 מציע הנני בישראל. והערבים פלסטינית

 עורכי־התוכניות, על קיצפם שיצא לאלה
 עם להתמודד אלא בבגידה להאשימם לא

בהן. המועלים והטיעונים הבעיות
חיפה סודימו, מוחמר

חדשה תפיסה ?קראת
 במשך וביסוסה ישראל מדינת הקמת

 מאבק בסימן עמדו שנים עשרים־וחמש
 יחסים ליצור ואי־יכולת שכנינו, עם מתמיד

 בתוכנו. החי הערבי המיעוט עם נורמליים
יבל שבחוסר־ברירה היתה השלטת הגישה

 ישלימו החדשה, המציאות את הערבים עו
ישראל. עם שלום ויכרתו איתה

 הבנת מתוך צמחה לא זו שתפיסה דומני,
 מתוך אלא הערבים, של השקפת־עולמם

 בהתאם מעוצבת המציאות את לראות רצון
המדינה. מנהיגי של למישאלות״לבם

ל כבסים שונה תפיסה דרושה כיום,
 ישראל על ראשית, באזור. קיומנו המשך
 זמני מכשיר תינו צבאי -שייתרון להבין

 לימיננו. יותר יעמוד לא ארוך שבטווח
 יוכלו לא שהערבים לחשוב היא טעות

 ש־ אחרים ואנשי״מיקצוע טייסים׳ להכשיר
 השימוש גם אנשינו. עם להתמודד יוכלו
 קיומנו, המשך את יבטיח לא אטומי בנשק
 זה לנשק פגיעה יותר הרבה שישראל היות

ל ישראל על שנית, ערב. מדינות מאשר
הגש בעיקבות לערבים שנגרם בעוול הכיר

 ההצטד־ קו את ולזנוח הציוני׳ המיפעל 1מי
ה הצד על האשם והטלת העצמית קות
 ה־ את ־שפקדו לזעזועים הנוגע בכל שני׳

האחרון. ביובל איזור
 כל על פשרה תינו איפוא, הפיתרון

 המושג עצם במחלוקת. השגויות הבעיות
 ניפגש ״לא כגון: להכרזות מנוגד פשרה

 אינה פשרה בשדה־הקרב״. אלא אש״ף עם
 זה כגון ומקיף מלא שלום מייד מבטיחה

 תנאי־מיסחר אלא לארה״ב, קנדה בין הקיים
 פתוחים, גבולות חופשיים, וקומוניקציה

ב לצמוח עשוי שבעיקבותיהם וכדומה,
אמיתי. שלום השנים משך

 ירושלים סיכול, גד
חוזרת לעילם טעות

 ב* התנועה משטרת שוטרי
 למקום, שהגיעו השרון, מרקב
 בחילוץ מה זמן במשך עמלו

 במקביל, הרכב. מן הגופות
ה־ את שוטרים כמה כיוונו

 8.8.75 ״מעריב״,
תל־אביב לרי, עומרי

1981 הזה העולם10




