
ז מכתבים
למערכת

ם ציונים רוגזי
 לאוטובוס עליתי 12.50 בשעה אתמול

 לתדהמתי העיר. למרכז הנוסע 18 מס׳
 ומשהערתי בנימוס שלא הנהג אלי פנה

 לנהג אמרתי בגסות. לי ענה כך על לו
 ״אתה לי השיב כך ועל ציוני״ אני ״הלא
״1 חמור

 אותו חופשי יסתובב מתי עד תמהני
).461־286 האוטובוס (מיספר שונא״ציון.

ירושלים נוסע,

ת רו ר עו ת ת ה בו ק ע  ב
ת ט ל ח ם ה ״ או ה

 החמה לזריחת סמוך שוטטתי, אמש
 בי ראיתי ולשימחתי עיר של ברחובה
 מחלקי פועלים, ביניהם רבים, אנשים

 והיו קום השכימו בבר ועיתונים, חלב
ערים.
בבו השכם זו, בהתעוררות רואה אני

 האו״ם להחלטות ניצחת תשובה קר,
ישראל. ושונאי

תל־אביב משבים־קום, י.

ת א ציונו ת לל או ר ח מ
 הים לשפת לתומי יצאתי בערב אתמול
 כי גיליתי הנדהמת, ולהפתעתי בתל״ברוך

במקום. שירותים איו
ז הגענו אנה עד :שואל ואני

חיפה צריד־לכית־שימוש י.

פינת
שה המע

הציעי

בדם ציתיס
סטודנ וחמישה שמונים

המתגו עולים־חדשים, טים,
 של יזרעאליה במעון ררים׳

 בחיפה, הסוכנוזדהיהודית
 למחות מקורית דיד מצאו

 עם בקשר האדם עצרת .נגד
 הציונות. בגד הגינוי החלטת

ם כיי הודיעו״. הם י ע י צ י  ה
ר—בדם״■ ת לי  תרמו תוקף ו
דם...

)27.11.75 אחרונות, (ידיעות

הבא: כשבוע
 שתרמה קבוצה על

 ״אנו וכותבת בלונדים
״שערנו !

 קווצת־תלתלים
בצבע ציונים

:הראשון והמייסד חעורן
 ז״ל זואוץ מלכיאל ד״ר

:יבל׳׳א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

הליבתים בוועידת נועזות התרסות
 המיפלגה של הקי״ח הוועידה
 בתל־אביב אמש ננעלה הליברלית

 מדיניות החלטות שורת בקבלת
ה את באן הפתיעו אשר נועזות,

משקיפים.
 לני־ היונים בין סוער ויכוח לאחר

 הצעת נתקבלה דקות, 20 שנמשך צים
 על־ אחד פה שאומצה נועזת פשרה

המחייבות. בהחלטותיה הוועידה ידי

ההחלטה: נוסח להלן

 מחליטה הוועידה .1
פלשתינאים. שיש

נועז באופן

 שלא לממשלה קוראת הוועידה .2
 סואץ, תעלת על השליטה את לנטוש
בינלאומי. מים נתיב שהיא

 ״נתיבי בפרשת העניינים תלשלות
 ועדת להקים לממשלה וקוראת נפט״

ויתקון. השופט בראשות חקירה

 שר־ את פה בכל מגנה הוועידה .6
 תעלוליו בשל ספיר פינחס האוצר

 ״קרן הכולל בשם הידועים הפיננסיים
בו. לחזור לו וקוראת ספיר״

 מעפילי את מברכת הוועידה .7
 לחוף הגיעם עם סידני״ ״אנצו האוניה

מיבטחים.

 אמרו ומיפלגתיים מדיניים חוגים
 נועזות הינן ההחלטות אכן כי הבוקר

להת לצפות יש ולפיכך מפתיעות ואף
וכר. וכר פתחויות

 נועז(משמאל) ליברל
ככגד־ים בביש חוצה

 את וכל מכל דוחה הוועידה .3
 חול זריית בו ורואה יאריגג״ ״מיסמך

היהודי. העם בעיני
ל לצפות שיש אומרת הוועידה .4
ובעיקר 1973 בשלהי ערבי צבאי לחץ

 לחצות המצרים ינסו עת באוקטובר,
 הוועידה קוראת לפיכד התעלה. את

הכלים. את לקרב לממשלה

 ישראל עם בשם
בציון היושב

הש־ את בחומרה רואה הוועידה .5

3447 *

התקציב שר הגדול
■ ייל אלף 370 ב״א •קבלו

 לשבוע המיסים טופסי בדיקת את הלילה סיימה ישראל מישטרת
לחקירה. זובים 3447 ועצרה זה

 הגדול בפרס יתחלקו הזוכים 3447
 ושלוש מיליארד על העומד השבועי

 52,־ד החלק שהוא ל״י, מיליון מאות
המדינה. תקציב של השבועות) (כמנין

 ראש־ 1 כוללת: הזוכים רשימת
 מנהלים 3 (מיל.), תת־אלוף 1 עיר,

 7 (מיל.)׳ רבי־סרנים 4 כלליים,
 בעלי 41 רואי-חשבון, 19 סמנכ״לים,

 3214ו־ בכירים פקידים 126 חברות,
וחנוונים. סוחרים יבואנים,

 שד פורצים, מיני כל נעצרו כן כמו
סרסורים, זונות, השישניקים, דדים,

שיקב אחרים ופושעים גנבים כייסים,
 100 של כולל בסך תנחומים פרסי לו

מאסר. שנות

 שולחיו אוו
חודה

 הנכבדים לאדונים '
 פלאטו-שרון סמואל

 מזרחי בצלאל
ל״שיבא״ כסה שתרמו

 הנכבד לאדון
 (מנטש) צרפתי מרדכי

הערב את שאירגן

 הביטחון ולשר
 פרס שמעון
שם שהיה

הציונות! תחי

ישראל שונא לגדל איך

תגידואל
אשקלון בחוצות תבשרו אל

עליכם אגיד אני בגת, עלי  תגידו אם כי
במישטרה.

 אבשר אני אשקלון, בחוצות תבשרו ואם
הכספים. בוועדת עליכם

ה—זיכה־  לעומת אפם זה עלי יודעים שאתם מ
עליכם. יודע שאני מה

החהרתס! ראו

בי בגודל ערכי, ילד לד קח א.
סי את לדקלם אותו למד נוני,
 את לו הסבר הכעל*שם־טוב, פורי

 והכנס המיעוטים כמערכת מקומו
 למעצר שלו חפר של אבא את

אדמיניסטרטיבי.
יי׳׳יי ־ י ^י ן״ ^^

הבג לבחינות הנער משיגיע כ.
 אכל כצבא, לשרת לו תתן אל רות,

 לאוניברסיטה להירשם לו אפשר
 עושה שאתה לו הסכר העברית.

להר כדי מוצאו, למרות למענו זאת
אפלייה. שום אין שאצלך לו אות

בכית. אצלך חדר לו תשביר אל

וחיי יהודים של מקומם את תופס
ממנו. וטובים לים

ג.

כל־מקום מושחת, א.

 אתה הרי ובכלל, ? מהכל הוא אולי
 גם חדר את להשביר מתלהב לא

סתם. לפרענק
הסטו במעונות מקום לו תן ד.

שהוא לו להזכיר דאג אכל דנטים,

1

 במסגרת להתארגן לו תתן אל ה.
 שלך. הסטודנטים באגודת פנימית

 בבכור אותו לייצג שתוכל לו הסכר
 אתה רוסיה. יהודי למען כהפגנות

 לא עצמו הוא אם להעלם רשאי
 לכנות ואך אלה, להפגנות יצטרך

טובה״. ״כפוי אותו
ולש נשק לשאת ממנו דרוש ו.

 האוניברסיטה על איתך יחד מור
ויצ בך יביט הוא מחבלים. מפני
 מהכלים, מפני פתאום ״מה חק:
 יגיד גם הוא ?״ שלי אחים הם הרי
חי מדינה על הטקסטים כל את

 אותך ויאשים ודמוקרטית לונית
בגזענות.

 ולהיפגע. להיעלב נוטה אתה ז.
להת צריך אתה להפך, צורך. אץ

שו לגדל הצלחת הרי :גאווה מלא
קצרים. שלבים כשישה ישראל נא


