
מכתבים
שבו שלושה בדיוק שלה החדשה בלית
נק זה מועד סאדאת. של בואו לפני עות
ב שתפרוץ שההתלהבות כך מראש, בע

 מהעם תשכיח סאדאת ביקור אחרי מדינה
הכל הצעדים על הנזעמות התגובות את

הממשלה. של כליים
 סאדאת בא רק שקרה. מה זה ובאמת,

 הבארי- על לעלות שאיימו הפועלים וכל
 והעלאת הסובסידיות צימצום בגלל קדות

והרי הטלוויזיה למכשירי נדבקו המחירים,
 קודם ימים כמה שרק ממשלה לאותה עו

 ארליך שמחה אותה. וגידפו חרפו לכן
 להעלות היה יכול הוא נוראה. טעות עשה

 מיסים ולהטיל יותר עוד המחירים את
 סאדאת של בואו אחרי העם. על כבדים

ומצפצף. פה פוצה היה לא איש
אשקלון בר־ניר, להושע

הלי נציגי ידעו באופוזיציה בהיותם
הממ התקציב נגד ולהתריע לזעוק כוד

 כשהם כי וטענו והבזבזני המנופח שלתי
 ההוצאות לקיצוץ ידאגו הם בשילטון יהיו
 הגיש והנה מנגנונה. ולייעול הממשלה של

אינפלצ תקציב ארליך שמחה שר־האוצר
בהו קיצוץ שום ללא חסר־תקדים, יוני

ה השרים לתביעות כניעה ותוך צאות
אחוזותיהם. על לשמור מבקשים

 הוא בעול ולשאת להמשיך שנדרש מי
 כמו הליכוד ממשלת שתחת הקטן, האזרח

 את לפרוע :צריך המערך ממשלת תחת
המנהיגים. לו שמגישים החשבון

ירושלים יחדסן, מרים

 בה מוקד הטלוויזיה תוכנית את ראיתי
להכ אין ארליך. שמחה שר־האוצר הופיע

מפו הומור חוש יש ארליך למר כי חיש
אם אותו, כששאלו למשל, כך, מאד. תה
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מת ישראל גם ארצות־הברית. עם יחסיה
חומ בייתר אך הבעייה, אותה עם מודדת

לכ עיתונכם היה חייב אלה מסיבות רה.
ביוון. הבחירות על תוב

חל-אביב וישניובסקי, ס. ד״ר
• • •

ש ם צל״ קו מ צל"; ב

הטל מדור אחר בקביעות עוקבת אני
 בגיליונכם לקרוא תמהתי שלכם. וויזיה

 חריפים ביקורת דברי )2099 הזה (העולם
 ערביים, לעניינים הטלוויזיה פרשן על

 צל״ג לו שהענקתם תמהתי יערי. אהוד
 סא- ביקור בסיקור המרשימה הופעתו על

 שערך והראיונות שהעניק המידע על דאת,
 בהחלט ראוי היה לדעתי מצריים. אישים עם

 היה שלו הסיקור לצל״ג. ולא לצל״ש
 להעריך שידע העובדה גם כמו מעולה
 על השלכותיו ואת הביקור את נכונה

הערבי. בעולם סאדאת של מעמדו
 השתחררה לא הזה העולם שמערכת אלא
 נחמיאס ויקטור שנפגע הפגיעה מן כנראה
 לאהוד מקומו את לפנות נאלץ כאשר
 נחמיאם למר והכבוד ההערכה כל עם יערי.
וה שהסיקור העובדה מן להתעלם קשה

 בה בתקופה יערי אהוד שנתן פרשנויות
 של ערביים לעניינים כפרשן מכהן הוא

 הסיקור על ערוך לאין עולים הטלוויזיה
נחמיאס. ויקטור בשעתו שנתן

 הסיקור על צל״ש מגיע היה יערי לאהוד
 על בלבנון- המילחמה במהלך והפרשנויות

את—סומאליה בפרשת המעולות כתבותיו
סאדאת. ביקור כיסוי על וכן יופיה,

תל־אביב תמרי, מיכל
• • •

בוסי לך שלום
 על סחה (״בוסי״) בוסתנאי את הכרתי

 המכד צדדיו על גם הכרתיו היפים. צדדיו
 אומר ואינך משנה אינך חברים (ערים.

הרבי של בחצרו גדל ״אילו ״אילו״:
 על גדל ״אילו או עילוי״ היה מלובאביץ׳

 גדל אילו ראש־העיר״. היה דיזנגוף ברכי
 בשעריים שכנער — בוסי זה היה לא שם
 ושכוחו ומעלפו לחמור ראסיה נותן היה
לאגדה. היה

אלי כל עם ניגודים איש היה הוא
 ידעה שלא חיוניותו הסוער, ומזגו מותו
 רב קסם תום, עד רוך בו היה גבול.

 הומור. וחוש רוחנדלב מגנטית, ואישיות
 לא אשר וחשובים, רבים לאח״מים בניגוד

חקרו־ חבריהם עסקו במה כביכול ידעו

 ישראל בנק נגיד של מתפקידו זה אין
 השיב התקציב,״ של השמירה ״כלב להיות

כלב...״ אינו גפני ארנון מר כל, ״קודם כי
לפ אפשר אי ובבדיחות בחיוכים אבל

ומחמי ההולכות המשק בעיות את תור
 שמנסים הוורודה התמונה למרות רות,

אר מר של שמראייניו חבל בפנינו לצייר
 שאי בשאלות עימו להתמודד ידעו לא ליך

ובבדי בצחוק אותן לפטור היה אפשר
 ״צחוק, הרי: נאמר זה על כי בלבד. חות

״ צחוק, .. ל. ב א
תל-אביב הראל, משה

• • • ? יוק — יוון
 שהביאו המניעים את היטב מבין אני

 לביקור נרחב כה מקום להקדיש אותכם
 מס׳ בגיליונכם בישראל מצריים ■נשיא
 זאת, בכל עליכם היה לדעתי, אולם, .2099

 הביקור, של ההיסטורית החשיבות כל עם
 בעיתונכם שניים או אחד עמוד להקדיש

 אירעו אשר אחרים חשובים למאורעות
 הבחירות ובמייוחד השבוע, אותו במשך

ביוץ. שנערכו
אז אותנו, לעניין חייב ביוון המתרחש

 יוון האחת, סיבות: משלוש ישראל, רחי
 דבר ביותר, הקרובות שכנותינו בין היא

 חברת כאשר היום, בבירור לראות שניתן
ב לרודוס טיסות להנהיג שוקלת ארקיע
לאי הטיסה מחיר על עולה שאינו מחיר

 מקרוב זה השתחררה יוון — השנייה ; לת
 והשלישית פאשיססי! מישטר של מעולו

הינד. יוון של הגדולות הבעיות מן אחת —

כוסי
7 מוסר איזה

 הוא שידע כפי עיסוקו, את ידעתי בים,
 היה החבר בוסי של מוסרו עיסוקי. במה

 שעשו כפי בגבי, סכין תקע לא שמעולם
 — ומוסריים מהוגנים ואנשים קוליגות
השורה. מן מוסריים

קריטר על־פי שרצה, כפי חי חייו את
 לעשרת דווקא צמודים היו שלא יונים

 לומר ניתן שבמותו האבסורד על הדיברות.
 לישון שהולך ״מי הלב: ומכל רב בצער

 בוקר קרציות.״ עם שקם סופו כלבים עם
.קם לא אחד . בוסי. לך שלום. .

תל-אביב תומרקין, י;אל

וחובבים לנגדים
 השיווק תחילת עם
 החשסל״ם העבודה כלי של

 ,בישראל נארה״ב! או\/4.ז. מתוצרת
 < ( אותם לרכוש ההזדמנות לך ניחנת

פרסום: במחירי
שור שולחן מ

̂ד־וד ו ו וו ו 11 ו ו וו נ\ ר־ רז זד ועגור־. חר

ל״י 1,500־. ת עץ מחרט
גולות מיסבי עם ס־ם 120 אורך

ל״י 685־. שת־סרט מלט
אינטש 36 אייר אינטש, 4 רנחב

לי 1,353־.
מקצוע

 סימ 10.5 רוחב ס־מ, 60 אורך
יצוקה פלרה

 חשמלי! מנוע לכל להתאים ניתן הדל מהכלים אחד כל
 מגוון. ממבחר חלק רק הם לעיל הכלים 4

מ.ע.מ. כוללים לא המחירים

ירושלים 2428 לת.ד. כתוב
התחייבות ללא ומחירון קטלוג ותקבל

* ״ ישירות: פנה או

ורשבסקי-ירושלים
____________>02( 225828 :טלפון ציון, ככר

 א׳ 58 בן־יהודה :ת״א
 03־282932 טל׳

 16 ירושלים רח׳ : חיפה
04־667348 טל׳
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רעים
להכרות ארצי מכון

גל דוד בהנהלת

ת זר  ואיחולים ברכו
 הצעירים לזוגות

תנו שהכירו  באמצעו
 לנישואין ונרשמו
נובמבר ?^בחודש

ה ל ר ו מ ס ק ב רו
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים ביותר היפה המתנה

21019 הזה העולם


