ב ע ד מ׳ ת צ בי עו ?
זוהי המסה הפוליטית האמיתית
אלה העמדות לממשה

מ כ ת ב י ם
)המשך מעמוד (9
ציפור נפשו נפגעה כאשר שמע את הזמרת
עליזה קאשי מתבטאת בגסות כלפי הערבים
לפני שלוש שנים .הקורא התעלם מהנסי
בות שבהן אמרה קאשי את אשר אמרה,
ימים מעטים אחרי שבךאחותה נהרג ב
מלחמה ,והיא לא שלטה בעצמה מגודל
הכאב.
אם צופה הקורא העדין פומרנץ בתוכ
ניות שמנחה אורי זוהר בטלוויזיה ,הוא
ישמע הערות גסות לרוב ,אז מה? הוא
יכול רק לשכב במיטה ,להתכסות בשמיכת-
משי ולקרוא פירקי־תהילים — אם נפשו
כה רגישה.
ולבסוף ,מר פומרנץ ,צי לי שהמאורע
היחידי שהסעיר אותך באותו אוקטובר
 ,1973היה הקללה של עליזה קאשי שהוש
מעה בתוכנית־בידור .אני הייתי מעדיף
לשמוע את כל האמנים בארץ מקללים
ערבים ,מאשר לשמוע על נער אחד בן
 19שנפל.
יוסי ורטר ,תל־אביב

השלום המכנים
הופתעתי לקרוא בעיתונכם ששילטונות
מם־ההכנסה תובעים מ״ספן השלום״ ,אייבי
נתן ,סכום של  7,6מיליון ל״י כמם־הכ־
נסה על הכנסותיו מהפעלת ספינת־השלום
)העולם הזה  .(2070אם זה הסכום שמס־
ההכנסה תובע ,סימן שספינת־השלום של

פער חברתי

תרומתי למאמץ המיפלגתי ,ואני מציע
שקוראים אחרים ילכו בעיקבותי.
מעשה בתורכי די נאור  /שהיה חובב
השינוי הטהור  /במהירות השביט  /שינה
הזווית  /והחליט הוא לתקוף מאחור.
פמיניסטית מושבעת שמה רינה  /עם
אפליית הנשים לא הסכינה  /בעודה כו
עסת  /ברחבת הכנסת  /לפני הח״כים
בעמידה היא השתינה.
מ .גינוסר ,בת-ים

פלאטו עשיר?!
קראתי את הסיפור על ביתו המפואר
של סמי פלאטו שרון )״פדם פדם פדם״,
העולם הזה  .(2069הוא רוצה ליצור אומנם
רושם של מיליונר שאין רבים כמוהו ,אך
נדמה לי שלא כך הדבר .רוב השקעותיו
בארץ הן בפרוייקטים מוקפאים )פרדס,
התחנה המרכזית החדשה( ואילו את הש
קעתו הטובה ביותר — במניות חברת
כלל — הוא נאלץ למכור כדי לממן את
בחירתו לכנסת שתמנע ,כך הוא סבור,
את הסגרתו לצרפת .אם לא ייבחר ,וזה
כנראה יהיה גורלו ,הרי שם מחכים
לו אלפי חוסכים קטנים שאת כספם הוא
גנב ,בין השאר כדי לרכוש את הווילה
בת  20החדרים בסביון.
אך גם אם ייבחר פלאטו לכנסת ,הוא
לא יימלט ממשבר הנזילות שיביא אותו
לסף פשיטת־רגל וכידוע ,פלאטו־שרון ל
עולם אינו מפסיד .הוא פשוט יעביר את
הפסדיו לאחרים.
הוא ידאג לקבל הלוואות קטנות מכל
אותם אנשים קטנים ,מדימונה ועד כפר־
אתא ,שהיום הוא משמש סנדק לילדיהם
ומחר יפשוט את עורם .כל אותם אזרחים
קטנים ותמימים חייבים להיות זהירים.
גבריאל אלון ,חיפה

התורה על רגל אחת

צדק סוציאלי

שמענו במוצאי״שבת ,ה־ 30באפריל ה
שנה׳ את עזר וייצמן בקרית־אתא• .עיקרי
דבריו היו שהליכוד ,אינו מיפלגת־מילחמה
יותר מהמערך .שתיהן אומרות כי הגבול
הוא הירדן׳ ואין לזוז ממנו .מוטב להתנגש
עם הערבים והאמריקאים עכשיו ,כשאנו
בעמדות־כוח טריטוריאליות.
לשאלתו של אב מדוע צריך בנו לדכא
מהומות בגדה ,ענה וייצמן כי ניתן לערבים
אוטונומיה ,ולא יהיו מהומות .כל התורה
כולה — על רגל אחת.
רמי לפסקי ,חיפה

נושאים עדינים
אייכי נתן
השלום משתלם
אייבי הרוויחה לפחות סכום כפול ,מה ש
מעיד שאפשר להרוויח יפה גם מהשלום
ולא רק ממילחמות.
אולי הצלחתו של אייבי להרוויח מתע־
מולת־השלום שלו ,תשכנע גם אחרים לע
בור מעיסקי־מילחמה לעיסקי-שלום .הם
לא מוכרחים ,כמו אייבי ,לתרום הכל ל
מוסדות צדקה וקירוב לבבות בין העמים.
עצם העיסוק בשלום תהיה כבר תרומה
מספקת.
בינתיים כדאי היה שיפסיקו להטריד את
אייבי .אם יש מיפעל חיובי ויפה במדינה
זו תחנת־השידור שלו .חבל ללכלך ולפ
גוע בה.
מרדכי אכישי ,תל־אביב

דר! החמשיריס יעזרו
בימים טרופים אלה ,כשהעיתונות בארץ
מלאה מודעות ופרוזה אינפנטילית של
המיפלגות ,כשכל פירסומאי ממוצע של
סבון או גבינה ,בהשוותו בין פירסומיו

מה קורה לתודעת יחסי־הציבור של ה 
טלוויזיה בזמן האחרון? לא די שהגישו
לנו בערב יום־העצמאות את פרשת ראיון
הרמטכ״ל ,הנה כעבור כמה ימים הגישו
תוכנית בשם שודדי העתיקות .האם לא
העלו אנשי הטלוויזיה על דעתם שזהו
נושא ״עדין״ ,לפחות לגבי שתי רשימות
הרצות לכנסת התשיעית?
גיורא פיק ,ירושלים

לזרל והארדי הישראליים
מי שהחמיץ את תוכניתם הלילית המ
שותפת של אורי זוהר ואבם )אברהם(
גורביץ בגלי־צה״ל ,החמיץ שידור תוכנית-
הומור הראויה לפרס־נובל .אבם סיפר לנו
על מילחמתו נגד המחטטים באפם ,ועיני
נשטפו דמעות מרוב צחוק .אני מצפה
בכליון־עיניים להופעתם המשותפת של
אורי ואבם ,הלורל והארדי הישראליים,
בטלוויזיה ובתקליטם המשותף הראשון.
נוח גיהנומי ,חולון

מעות לעולם צודקת
מהון להון ,מראיון להריון ,כדי להד

צעירה תובעת  282אלף ד י
על הנות הבטחת גישואין
.

ש

הנערה ,שהיא נואיון ,קיבלה צדעיכוב־יציאה מהארץ נגד ידידה הימאי
צו

— '*את צ בי טל כתבנו נחי 3ה _
יציאה מן הארץ' תוצאיבלום

ובין תעמולה זו ,יכול לטפוח לעצמו על
השכם בגאווה ,יצלחו אולי החרוזים במקום
שבו הפרוזה נכשלה .חמשירים אלה הם

אותך״ .״מלא געגועים״ ו* ן של גידול ילדים׳ /אך דד
| כו  .במכתביו  -בך טיע־ןתובעת דחתה את .הצעתו.

היר את הבחורות הצעירות ממתן ראיונות
רבים מדי לימאים ,ראו ,הוזהרתן.
מ .גינוסר ,בת־ ים
ה עו ל ם הז ה 2071

