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ה מ תי ח ת ב שי ל אי  ש

ס ד הנ ה מ ק רוני ט ק אל
ת חברה רק — ח  דן גוש בכל א

הלת דס על־ידי מנו הנ ה מ ק רוני ט ק  אל
ח מפק ה על ה קנ ת מקצועית ה

ת. של טנו אנ
ת חברה רק — ח  דן גוש בכל א

ה עסיק אי מ ה טכנ ק טרוני ק אל
תקין צוות בכל מ ת ה טנו ה. אנ טלוויזי

ת חברה רק — ח  דן גוש בכל א
 שירות ניידות מפעילה

טי. בקשר המצויידות אלחו
קו אנו ט אנ ה שטיב יודעים ב ט קלי  ה

ט הצבעים ואיכות מקל  שלך, ב
ה. על־ידי וראשונה בראש נקבעים טנ האנ

ם לכן, ה לך דרושה א טנ  פרטית — אנ
שר — מרכזית או ה לחברה התק ח מ ת מ  ה
ת ורק אך שנים 12 זה טנו  באנ

מבטיחה ת לך ו ט ה שידורי קלי  טלוויזי
ביותר. המעולים ובצבעוניות באיכות
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 וירושלים מתל-אביב יציאות

מפוארים באוטובסים א־ו-ה־ יום כל
.אחד: כיוון מחיר -$25

ראשונה: דרגה במלונות מאורגנים טיולים
$235 - ה׳-א׳) (יום ארוך שבוע סוף *
$320-. (א׳-ה׳) ימים 5 *
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 ראשונה דרגה מלון * ושוב הלוך נסיעה *
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מרחבים
ק רי ד א י ח פ מ ה

 יעולל כשר־הביטחון ״שרון
 הליכוד שעולל מה למדינה

שאת,״ ביתר אך למדינה,
יהב. הקורא כותב

 שר־ לומר. מתבייש איני כן,
 מפחידני! שרון אריק החקלאות

 האכסטר־ דמותו על נכתב הרבה
 אך והרב־גוונית, הסוערת ווגנטית,

 תמים־ אני זה בנושא כי לי נדמה
 מנחם ראש־הממשלה עם דעים
 אריק — ארליך שימחה וסגנו בגין

מפחידנו.
 ב־ 13( בטלוויזיה עימו בראיון

 בשרי הצנוע ושנה, חזר אגוסט)
 הוא כי פעמים, כעשר ישראל,

 כשר־הביטחון ביותר הטוב יהיה
 השיטין בין זולתו. אחר אין וכי
ה השרים בכל דופי הטיל הוא

(חו ראש־הממשלה כולל אחרים,.
 כ־ החלטות הדלפות, מנהיגות, סר

כי פוליטיים שיקולים לאחר־יד,
כאלה). ״פנינים״ ועוד תתיים
ה מכל ומנועי מחוסן הוא רק

 מדליף, אינו הוא הללו. האשמות
 הוא הדלפות! ״מתקן״ רק הוא
 השלום, בסיכויי ביודעין פוגע לא

 לעם שנחוץ מה רק עושה הוא
הבילבדית, דעתו (על־פי ישראל

 בירושלים מסריחים זיונים
 ביז דתי סימפוסיון נארגן שה,

 קץ' לשים תהיה שמטרתו לאומי,
 אם הדתות. שבין ד,לוחמה למצב

 את להפסיק יתחייבו היהודים
ויתחי הנצרות, נגד השמצותיהם

 שהם כמו הנוצרים, את לכבד לו
 תדעך — אותם שיכבדו רוצים

 האנטי־שמיות. ותיעלם השינאה
ה לשפיכות קץ יהיה לא אחרת
במח מלווה שאיננו שלום דמים.
 אינו שלום, של ובמעשים שבות
 ולא בבל״ת זה ריק. פיטפוט אלא

שלום!
חולט גולדגרט, .-ן1

נוש הישנה התיאוריה גם •
 טמון האנטי־שנזיות מקור כי נה,

בבל״ת. היא עצמם, ביהודים

וטהירי-עין סהיר־כוף
ב כתבות עשר ״אספתי

ברעם, חיים של מדורו
מני את להבין בנסיון
 פלד הקורא כותב עיו...״

— וממשיך
עול כי לדעת, נוכחתי ראשית,

 קשה שאחרת משום קטן, הוא מנו
עצמו את ברעם רואה כיצד להבין

פלונים צכי גוש־אמונים ואיש שרץ אריאל :שר
7 פוגע מי 7 נזדליף מי

 המשופשף שרון אריק גם כמובן).
 המאופק מעט, ה״מעודך קימעה,

 מבהילה, דמות הוא מראייניו, מול
 ש־ שקולה, בלתי בלתי־אחראית,

 המעטה, בלשון הוא, חמור מישנה
 החקלאות. תיק את בידיו להפקיד
 פיך, ולא זר יהללך :לאריק והערה

 מדינאי הוא טוב לוחם כל ולא
 צבאית הכשרה לעיתים מוצלח.

מעולה. לפוליטיקאי ערובה אינה
למ יעולל כשר־הביטחון שרון

 למדינה, הליכוד שעולל מה דינה
 ״דימוק־ המושג שאת. שביתר אלא

והלאה. ממנו רחוק ראטיה״
תל־אביב יהב, דן

שלוס ולוא בבליית
 תחת בינדתי סימפוסיון

 הקורא מציע — אירווזיון
גולדגרט.

 ״חמם, בוכים היהודים, שאנו,
 שומע אני זה את אנטי־שמיות!״

שמע טרם אבל שנה. אלפיים כבר
 לטפל מציתו נסיון איזה על תי

 אם ואמיץ. הוגן באופן בבעיה
 על האשמה כל את תמיד נשליך

 ניוושע. לא — בילבד הנוצרים
 בצי־ גם קצת נבדוק שלא למה

 בשיל־ חלקנו מה שלנו: ציותינו
?האנטי־שמיות הוב !

אירווי- לקיים שתחת מציע אני

 בתבל פינה בכל למתרחש מומחה
 הרדיו אפגניסתאן. ועד מצרפת —

זקו כסילותם, ברוב והטלוויזיה,
 ל־ לצרפת, מיוחדים למומחים קים

וכר. לפולין אפגניסתאן,
 של העולם״ ״תמונת היא ומה

 7הקטן לעולמנו בהתייחסו הכותב,
יצו של קבועה הירארכיה בו יש

 קיסיג־ הנרי מיפלצות־אדם: רים,
 השאה הקמבודי), העם (רוצח ג׳ר
 אלף 70 של (רוצחם איראן של

 רשעים- בו יש וכר. איראנים)
ברא ממשלת־ישראל :להנאתם

 ממשלת־בריטניד, בגין, של שותו
 וכר. תאצ׳ר מרגרט של בראשותה

 הער שובבים־רעים, גם בו ויש
 ה־ שטות: מעשי פעם מדי שים

וכר. ברז׳נייב חומייני, איית״אללה
 ויאט־ ממשלת ? הצדיקים הם ומי

 וילי קמבודיה), את (שיחררה נאם
 על הקרוי הדו״ח (בזכות בראנדט

ב המעונים הדימוקראטים שמו),
העירו הגרילה (אנשי ארגנטינה

 קאסט־ פידל מוגבה, רוברט נית),
והסגדיניסטים. רו

 לארצות מיוחדת אהדה לו יש
כמלא אותן אוהב והוא מתפתחות,

 כל וטהורי־עין, בהירי־כנף כים
כאלה... הן עוד

 אינה ברעם של האידיאולוגיה
 של חיקוי מהווה היא מקורית.

 הסאלוניים השמאל בחוגי זרמים
נפוצים האלה הרעיונות באירופה.
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