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29.12.81 שלישי יום

ה: ב קו
ת ד ל ת או מו  מוו

 שנים 23 לציון ערב
המהפכה לנצחון

ה ק סי ת ושתיה מו בני קו

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

מכרובי□
ך ר ד ה ב ב ר ע מ

 מזכיר הגולן סיפוח חוק
 לסיפוח החוק את לקורא

ירושליס.
 ירושלים לסיפוח החוק בעיקבות

 של שגרירויות מתריסר יותר עשו
 למדי קצחה דרך ארצות־המערב

 לתל-אביב, מירושלים מערבה,
 יש קילומטרים. כשישים מהלך
ה החוק שבעיקבות לחשש מקום

 גם הישראלי החוק את מחיל חיה
ורשה... על

ה ל , א קו ד תל־אביב ב

 להשתתף שלא המערך החלטת
 רמת־ של הסיפוח חוק על בדיון
 ונכונה, נבונה החלטה היתר, הגולן

 דבר שום אין כסיעה, למערך, שכן
 חשוב נושא בשום לאומרו חשוב

לישראל.
תל־אביב זזלד, גד

כגין ראש־ממשלה
ברז׳נייב עם בתיאום

 כמה יעשו הגולן לסיפוח פיראטי
 מזו בהרבה ארוכה דרך שגרירויות

מוצאן. לארץ בחזרה מערב... לכיוון
ירושלים דווידוכיץ, אלי

 מזימה כאן שהיתר, ספק אין
 וליאוניד בגין מנחם בין מתואמת

 מעל הלחץ יירד בך ברז׳נייב:
כ לעשות יוכלו והם הסובייטים,

ו פולין, לפועלי רוחם על עולה
 יזעקו לא מצידם, הסובייטים, אילו
 האווילי החוק קבלת בעיקבות מרה
הזה.

חיפה שוהם, קהל

 את שבר בגין שמנחם מזל איזה
כאשר גלגלים כיסא על וישב רגלו

ת ו ח י ל ס
 שלא הטילים על לנו סלח
 הביל- על לנו מח״ל / הזזנו
 כי לנו סלח / שבזבזנו יונים
 מח״ל / בירידה הדולרים מלאי

בעליה. המיצרכים כל כי לנו
 דלק, התייקרו כי לנו סלח

 שלא לנו מח״ל / ומאור מים
 / מרידוד הבטחת את קיימנו

וה השקר מידת על לנו סלח
 הת־ על לנו מח״ל / התחסדות
ההסתדרות. בועידת פרצותנו

ב ידידינו שאת לנו סלח
 מח״ל / במבוכה הבאנו אמריקה

למ העמדנו הארץ שאת לנו
 את נטשנו כי לנו סלח / כירה
 כי לנו מח״ל / הנכונה הדרך
ההרפתקה. לשבילי שבנו

 הכל בגדנו, אשמנו, חטאנו,
 ז׳בוטינסקי לתפארת / עשינו
 למחילה אנו מקווים / אבינו

 קבל ולכפרה / חטאים כל על
הראשיים. הרבנים את נא

רמת־השרון מרום,1 צכי

המת הבינלאומיות הנסיבות נוצרו
ה החוק להחלת לדעתו, אימות,

לעצ תארו ברמת־הגולן. ישראלי
 יכול היה עיוועים רעיון איזה מכם

אולי בריא־ושלם. היה אילו לבצע

 ד הערבית, הסרבנות ...לנוכח
 חוק השמאלנים, מחאות למרות

ב הנכון, החוק היה הגולן רמת
הממ על־ידי שהועבר הנכון, מועד
 המדיניות במיסגרת הנכונה שלה

הנכונה.
חולו! זרגוב, דינה

שינות !1ו^וזייע מד
 שמסרבים הערבים צודקים
מס־ערך״מוסף, להפריש

הקורא. טוען
 הוא זד, מס דבר, של לאמיתו

 האינפלציה למכת העיקרי הגורם
ובחו״ל. שלנו במדינה

 לפקידות לשחיתות, גורם הוא
 ולריבוי כוח־אדם לביזבוז מיותרת,

ה המם. העלמת בגין מתעשרים
 מהעברת המשתמטים אחרי רדיפה

 לפתח הרשויות את אילצה המס
ומודיעין. מלשינות רשת

 ישלם. שולמן ידועים: הכללים
 הביטוח הברון, חשבון על הכל

 למוחו־ מוחדרים אלה כללים יכסה.
למי כלי־התיקשורת בעזרת תינו
פה. פוצה ואין ניהם

מגדיאל משה, הושקו

• • •

או*לו3־1ס!א3 הא*ש
 אורי ביקש מזמן כבר

 יפנו שהקוראים אבנרי
ב הכרוכות בבעיות אליו

העיתון• קבלת
 תשומת- את להפנות רוצה הייתי

 מדי, קצרות שהן למעטפות ליבו
ה עיתון הולמת אינה וסגירתן

 ואפשר לחו״ל, בדואר־אוויר נשלח
 שהלכו גיליונות לכמה הסיבה שזו

אלי. בדרך לאיבוד
 על החתומים הם אנו אומנם
 אך רבות), שנים (מזר, השבועון

 של גדול מיספר על־ידי נקרא הוא
 קוראי- וערבים ישראליכדלשעבר

)16 בעמוד (המשך

2312 הזח העולם14




