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מכתבים
<־ שביעות או כנות

 לטגן־ להאמין אפשר מתי
!לוי דויד ראש״הממשלה

 כשהוא או מדבר, כשהוא
ז עושה

 על לוי דויד קונן מזמן לא
 בעיתו־ הן רפיח, בפיתחת הנעשה

האלקטרו־ בכלי־התיקשורת הן ינות,

לוי שר
בה וקוץ אליה

 את תקף סגן־ראש־הממשלה ניים.
 נוכח אוניה, חוסר על ממשלתו־הוא

 ההרס ההצתות, הפלישות, גלי
 לו! הכבוד כל לכאורה, והסחיטות.

 בגלוי לצאת שהעז היחידי הוא
 של ואוזלת־ידה השחיתות כנגד

 על שאמון מי ממשלת־ישראל.
 ארליך או כשרון שרים דיברי

 אומץ על השתומם כאילו ודומיהם,
ליבו.
 את זרע מי בה. וקוץ אליה אך
 כמה מזה הזה? הפורענות זרע

 פולשים ימית שמתנחלי חודשים
 ובבתים בימית במוטל ומשתכנים

 תגובת היתה ומה להם, לא אחרים
 יתרה ושתיקה. דום ? ומישרדו השר
לא ברורה הוראה ניתנה מזו:

אומ״ץ
 / קומ״ץ ביחד, ח״כים כמה

 / אומ״ץ נתמלאו פתאום
 / אנטואיציה בעלי שובבים,
באופוזיציה. לשחק החליטו

משומרים סוציאליסטים
/ בחומ״ץ

 / תנשומ״ת דמויי יונים
 / במפורש הודיעו ליו״ר

החדש. המישחק כללי את

 / מאמ״ץ בלי נחמד, מישחק זה
 / במקוב״ץ ולהרעיש לקום
 / אמתלאות מיני כל לתרץ
לכסאות. חזרה מהר ולרוץ

 / מומל״ץ מישחק זהו למערך
 / בנמל״ץ פונה הוא ולציבור

 / ותסיסה דמוקרטיה אצלנו
הגסיסה. את הללו מושכים וכך

רמת־השוון מדום, צכי

 ולא והחשמל המים את לנתק
 את לפנות ומישטרה צבא לשלוח

? השר עתה מלין מה על הפולשים.
תל־אביב יד!כ, דן

תרו חכמים, תז
ש״ך, אליעזר הרב דברי
 שנוכל אגודת־ישראל, איש

 שנה אלפיים עוד לחיות
 את הרגיזו רמת״הגולן, בלי

הקורא.
 הרב אמר האלה הדברים את
 ראש־הממשלה לדברי כתגובה ש״ך

אמר :כידוע, עליהם. ובביקורת

 שנה 3700 שחיינו שכשם בגין
 ארצות־ עם מיזכר־ההבנה בלי

 שנים 3700 לחיות נוכל כך הברית,
בלעדיו. נוספות
 ראש־הממשלה שדברי סבור אני

הג והיו לעניין היו במקומם, היו
 לא ש״ך הרב דברי ואילו יוניים,

 ואין לעניין, היו לא במקומם, היו
הגיון. בהם

 ״חיים״ אלו לרב ידוע לא האם
 אלפיים במשך היהודי לעם היו

? רמת־הגולן וללא בגלות, שנה
 ״החיים״ שבגלל לומר צריך

 המדינה את הקמנו בגלות הללו
הגולן. את אלינו וסיפחנו והחזרנו

בדבריכם! היזהרו — חכמים
בני־בוק שיכק, שימשון

...81 אין תרצו, אם
ושומרון. יהודה ביש
 :ובטלוויזיה בראדיו למשדרים

 השידור. רשות פקודת את זכרו
גדה לא בשידוריכם תזכירו אל

סיוון קורא
שכזאת הגדה

 ושומרון יהודה אלא: הגדה, ולא
 ושומרון׳ האיהודה ,ספר פסח! של

 ,היהו־ ביאליק־רבניצקי, שבעריכת
 לג׳ון פורסייט׳ לבית ושומרון דה

 ושומרונות יהודה שתי גאלסוורתי,
 — כן! גם זו שלנו, זו — לירדן
 זו אין תרצו אם ז׳בוטינסקי. אמר

 הרצל. אמר — ושומרון איהודה
 ■ ביש :לו קראו מזל לו .שאין מי

 יהודה קראו ולגדי ושומרון, יהודה
ושומרוגי.

ירושלים סיוון, ראובן

•שראד■ רומא דומה
״אל- על הכתבה בעיקבות

הישראלי״. שווייצר ברט
).2314 הזה" (״העולם

 הקורא את מביאה זו כתבה
רופ מספיק אין האם :להרהורים

 כדי בדרום־אפריקה טובים אים
 ולטפל פרימיטיבי בית־חולים לנהל

 האם ז איומים בתנאים בחולים
 בדרום־אפריקה הלבנים הסנובים

 כזו במשימה לעמוד מסוגלים אינם
 ישראלי רופא להביא צריכים והיו

ד קילומטרים אלפי של ממרחק
 4כ־ לפני הוקמה 'הרפובליקה

 במים־ דרום־אפריקה על־ידי שנים
 המינד של הגזענית המדיניות גרת
 מקי־ כוונת האפרטהייד. הלבן, של
 לפזר היתה הדרום־אפריקאים מיה
 בשכונות המרוכזים השחורים את
 ולהרחיקם הלבנות הערים ליד

 העניק הלבן הגזעני השילטון מהן.
 כביכול. עצמאות זה ארץ לחבל
 נחשלים בכפרים חיים החבל יושבי

 שהסנובים בעוד ומים חשמל ללא
 הבשר סיר על מתענגים הלבנים

 בערים שלהם המפוארים בקוטג׳ים
הגדולות.

 ב־ היהודים כמובן. יהודים גם
זהותם את איבדו דרום־אפריקה

06 בעמוד (המשך .
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