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מכתבים
אנתוז שיחק

 על מומחה של חוות״דעת
שר־ של היחיד הופעת
בטלוויזיה. האוצר

 זמן בפרק שנה, ארבעים לפני
נהגתי הרחוקה, בפולין מסויים,

ארידור שר־־אוצר
חול של יום סתם

 מספר כשהייתי לחמי את להרוויח
שהתכנ האנשים באוזני בדיחות

 בערבי בר־מיצווה, בחגיגות סו
 לשמוח בהם שמיצווה ובזמנים חג

 עלי תקפה עמוקה קינאה ולצחוק.
 מופיע ארידור השר את כשראיתי
 ופר יפה הופעה ונותן בטלוויזיה
 בית כל לפני כל־כך, שמחת־לב

חול. של יום בסתם ישראל
חיפה בורג, אדיק

סוף־סוף

! .111131 מדיניות
רא סימנים לגלות אפשר
במדי תבונה של שונים
ממשלת״ישראל. של ניותה

 ארצות־ה־ ממשלת עמדה כאשר
למכי שמן חוזה על לחתום ברית

בי ערביות, למדינות מטוסים רת
 ממשלת צווחה קארטר, ממשל מי

 היהודי הלובי כוחה, בכל ישראל
וש נוספות, שעות עבד בקונגרס

־ קהילות הקהילו ישראלים רים  נ
 חוצבי- נאומים ונאמו ניריורק

להבות.
להע רגן מימשל עומד כאשר

 ממשלת לסעודיה, חדיש נשק ניק
כנראה מישהו פה. פוצה לא בגין

 ההתנחלויות. — כל־כך החשוב
חכם. ממש חכם. מעשה

חדרה הלוי, שרגא

שומע אינו אלוהיס
 לא עדיין שריק הקורא

 עם חשבונותיו את סיים
בגין.

 שלנו, היקר ראש־הממשלה אם
 כ־ בתפקידו יישאר בגין, מנחם

 כי־אז אחד, יום עוד ראש־הממשלה
ה־ הכנסיה מן סמית, ביילי המטיף

אופיו□
םי1רהמו

 הצבעוניות הטלוויזיות
ש העם, עם ייטיבו

להצביע. איך יידע
נכ אשר החדש, אוצרנו שר

״ה הממשלה של להיכלה נס
 ארי- יורם העם״, עם מיטיבה

 : הראשונה הפצצה את זרק דור,
הם גם הביניים ושכבות העניים

ציבעונית טלוויזיה
העם בחירת

ו צבעונית, טלוויזיה צורכים
ומזילה. הבה לכן

 כל מוצרי״חלב, מים, לחם,
שמ מותרות, מוצרי הם אלה

 שולחן על עולים לא מילא
 להעלות אפשר לכן דלת־העם,

מחיריהם. את
ב שיתקשו מישפחות מעתה,

ית מוצרי־היסוד, קניית מימון
באו טלוויזיה בתוכניות נחמו
 שיר־ ,פסיכדליים ובצבעים רות
 ה־ עם וייטיבו הלב את נינו

להצביע. איד שיידע העם,
תל־אביב יהב, דן

 ב־ צודק האמריקאית, באפטיסית
ב המצוטטת האנטי־שמית אימרתו

ל שומע אינו ״אלוהים : רבים
היהודים.״ תפילות

תל־אביב שריק יוסף

שפות שתי
 עברית להנהיג לאחרונה שהועלתה החוק הצעת על

יחידה• רשמית כשפה
 מי וכל והערבי. היהודי עמים, שני חיים שבארץ ידוע

 שלווה לחיי העמים שני לשאיפת מזיק זו מעובדה שמתעלם
והבנה. פעולה ושיתוף
 אשר הזו, השובינית החוק הצעת קבלת מפני מתריעים אנו

 15/״0מ־. יותר של ומהרגשותיהם ומזכויותיהם מקיומם מתעלמת
 להתייצב מכם ומבקשים — הערביים התושבים — ישראל מתושבי

בכנסת. קבלתה ולמנוע נגדה
 של הארצי הוועד בשם מואים, חנא ח״ב
ראמה הערביות, המקומיות הרשויות ראשי

 חד״ש ח״כ נפטר גלוי־חדעת על שחתם אחרי ימים כמה •
מואיס. חנא

 את מייצג שרגן לה, לגלות טרח
 — הנשק תעשיית של הגדול ההון

 לפגוע רוצה לא ישראל וממשלת
 איכפת לא פתאום נפשו. בציפור

 יהיו שלסעודים ולידידיו, לבגין
 שרגן העיקר מודרניים, מטוסים

בעניין אלינו נחמד יותר יהיה

סחירוה אין
ואנטי־ אנטי־שמיות על

ציונות.
האנטישמיות בין סתירה כל אין
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