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 )16 מעמוד (המשך
 לראותה נזכה כי כולנו ונקווה

לאחריה. לחיות ואף
אפרתי, שימעון

מוצקין קרית

עוד משרת□
אדוני□ אילו

מ מתלהב אינו הקורא
 סגן־ראש־ של עמידתו

 לימין לוי, דויד הממשלה,
ימית. מתפרעי נגד החוק

 לוי, דויד לך, נשכח לא אנו
 אתה יעזרו. לא התרגילים וכל

 אתה שעכשיו שעל־ידי־כך חושב
חומ בכל החוק את להפעיל רוצה
ב האשכנזים הפורעים נגד רתו

 הפעלת איך נשכח אנחנו ימית,
ובמעצרים במכות המישטרה את

לוי שר
שחורה עבודת

 דירות שרצו השכונות, אנשי נגד
התנח שבנו האוהלים, אנשי ונגד
 נושא את לעורר כדי סימלית לות

 השיכון, בשטח הקשה המצוקה
 רוצה כאילו אתה טיפולך. תחום

 קשה אני הייתי שאז כמו לומר:
 חברי אתם, תהיו כך עדתי, בני אל

ב חבריכם אל קשוחים השרים,
ימית.

התוצ את תראה לוי, דויד אבל,
 היו אז המסקנות. את ותסיק אות

 חצי! רק — עכשיו בעדך. כולם
 העבודה את בשבילם עשית אז

 אבל רגיל, שאתה כמו השחורה,
 ילכו לא הם אשכנזים, נגד עכשיו,
בכוח.

תל־אביב לוי, אהרון

* לו קרה מד.
שו הממשלה ראש מדוע
תק!

 - של לחשיבותו הכבוד כל עם
לחשי וגם הגולן, לסיפוח החוק
ה מיזכר־ההבנה ביטול של בותו

נד ארצות־הבר-ית, עם אסטרטגי
 דברים כמה קרו שמאז לי מה

ההת כמו הם, גם מאוד חשובים
 התוכנית למשל, בימית, פרעויות
 הסעודי, החוץ שר של החדשה

ה בעניינים אם והנה, הלאה. וכן
 - ראש של קולו את שמענו ראשונים
חו שהיה למרות ברמה, הממשלה

 וכר, ,מכאבים התפתל מאוד, לה
לשונו. נאלמה פיתאום הנה

 ״הממשלה מראש לצפות קשה
ש לפחות אבל משהו, שיעשה
 את אכל דג קרה? מה ידבר!

לשונו?
חיפה אלמליח, צכי


