
 העמקים זה איפה יודע לא — לעשות מה
 אחרים, רבים עם יחד רב, ובכעס הצפוניים,

 התחזית את לדעת מבלי הרדיו את סוגר
למחרת.

חיפה שאודי, מיכאל

 פרצוף :■
מזורגג

 לעם תקנה אי־פעם שתהיה מאמין לא אני
 בראשית, ימי מאז בציון היושב הזה הקדוש

 הזה העולם בגילון לקרוא נהניתי אבל
אמיצים: אנשים שלושה על )1744̂(

 ארבלי־ שושנה ח״כ בלום, יוסף הסטודנט
 אילו מזרחי. אסתר ואחות־אהבה אלמוזלינו

ה היה — כמותם רבים כאן לנו היו רק
 של המזורגג פרצוף
 צורה מקבל המדינה
אחרת.

גודדגרט, חנן
חולון

 גדע שלא ,■
מצדות

 על לכם חן־חן
 את לציין שהואלתם

במדור יום־הולדתי,
ה (העולם תמרורים

),1744 זה
 בידיעה. פעוט שיבוש חל לצערי

 באר־ ידיעות הוא עורך אני אותו העיתון
ציינתם. שאתם כפי ולא שבע,

מ נדע שלא משמע), (תרתי השם בעזרת
מאלו. גדולות צרות

באר־שבע שתיל, יצחק

שתיל

החכדל ■

לאי־הופע־ בקשר החמוד הסיפור על תודה
 בגלל ,70 במיקצב הטלוויזיה בתוכנית תי

 הזה העולם (אנשים, העיוור המעי התקפת
1745.(
נכון. זה נוי, מיכל הוא הבימתי ששמי זה

— היפשמן מיכל הוא האמיתי ששמי זה גם

נוי
 מיכאל כתבתם למה השם, למען אבל, נכון.

מיכל? במקום
נבעתייס נוי, מיכל

 ועם, המגיה התבלבל שמות מרוב •
הסליחה. מיכל

 ?;לימת :■
עלייה

 הומוסכסואליים, עולים של גבוה אחוז
מהארץ. שוב יורדים קשה, העובדים ישרים,
מדכ הם זו בארץ הומסכסואל של חייו

 בדידות. של חיים הם אלה מאוד. מאוד אים
 להחלפת שרות או הגונים מועדונים אין

להי סתם אפשר שבו מקום אין כתובות,
ב המבקר טיפוס אינך אם בנעימות, פגש

אליו. לפנות שאפשר מקום אין בארים.
ירושלים עולה,

 מגחכים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמך למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

ה ב ה א
 שלנו שהמילים הרי באמת, אותה מכירים איננו עוד כל — האהבה בשם לדבר כדאי לא
לאפם. שוות
 זה את זה הסותרים שונים דברים עושים אנשים מיני כל מוזרה: לתופעה בימינו עדים אנו

 אינם רעך של וה״אהבה״ שלך שה,,אהבה״ שמסתבר אלא האהבה. בשם ותמיד מוחלטת, סתירה
 ״כל את לאהוב יותר שקל מסתבר למדי. מבישה והתוצאה לזה, זה זרים הם — תואמים

 את או השכן את לאהוב מאשר מאתנו, במשהוא המרוחקים ״הערבים״, את או בני־האדם״
לעבודה. החבר

 ואת האנוכיות את מלהכתיר ולחדול עצמנו, עם כנים להיות הפחות ולכל להתבגר הזמן הגיע
 לצד דואגת והיא השני, הצד את תמיד רואה אמיתית אהבה האהבה. בכתר שלנו השחצנות

ה לעצמה. מאשר יותר ההוא ב ה א ת ה ר ת ו ו  למשל, תוכל, האמיתית האהבה תמיד. — מ
 לשמוח מסוגלת האמיתית האהבה לי״. ״תני תדרוש לא היא הנישואין, אחרי עד להתאפק

 לטובת לעמול תמהר תמיד האמיתית האהבה תקנא. לא לעולם היא ועולה, מצליח האחר כאשר
ברעתו. תרצה לא ולעולם האהוב,

 או בהן, להתגנדר שטוב מילים סתם לא הן ״אהבה״ ״צדק״, ״שלום״, כמו מפוצצות מילים
 זולה בצורה בהן להשתמש יכולים אנחנו הפרסומת. עלון או המודעות לעמוד נוחות סיסמות

 אליהן, אותנו להנחות תוכלנה אלו שמילים ומשמעות ערך כל שנרצח בהכרח אבל שכזו,
מייצגות. שהן האמיתיים בערכים הזלזול משום

 לכל השווה ושלום־אמת אובייקטיבי צדק שקיים כמו ממש אהבה, ששמו כזה דבר ש י
 בפרקים למשל קראו אלוהים!) היא שהאהבה אמרתי לא לב, (שימו אהבה. הוא אלוהים הצדדים.

 של מדרישותיה משהו ולמדו דברים לספר פנו אהבה. זאת מה וראו הושע בספר הראשונים
 למען ביתך גג על קיר בנה מביציה. דוגרת צפור תקח אל שביניכם. לזרים תרע אל — האהבה

 לאשתך חובתך את מלא בו. תתעמר ואל העבד את גם כאדם כבד עליו. העולים יפלו לא
 אינך כאילו משם תעבור אל — נפגע חברך של שורו את רואה אתה באם בני-ביתך. ולכל
לו. עזור — רואה

 והמילה מפוקפקים מין ספרי הם ״ספרי־אהבה״ נתפגרה. בעצם שהאהבה למקום הגענו אנחנו
 אלפי עם ומחפש, זה מכל עייף אתה באם אבל, ״משגל״. למילה חופפת והפכה כמעט ״אהבה״

 הרשה באמת, והמספקת הטהורה האמיתית, האהבה את סגל, של אהבה״ ״ספור הספר קוראי
 רחוק איננו אלוהים תמצאוני״. לבבכם, בכל תחפשוני ״אם אומר אלוהים — אותך לעודד לי

 כי וראו מ־ה׳ ״טעמו לה. ולהתמסר האמת בפני לעמוד המוכן כן, אדם כל של מאנחת־לבבו
טוב״.
הת ומאז מנצרת, ישוע של אמת־משיחיותו בפני עמדתי שמאז אישי באופן להעיד יכול אני

 מן משהו יודע אני עליו, אומרים החדשה והברית שהתנ״ך מה כל היותו לעובדת מסרתי
נהדר. יום. מדי מהאהבה חדש משהו לומד ואני שלי, בחיים מישורים מיני בכל האהבה

 ייענו נזכוזביס
רסודגן ,2234 ת.ד.
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 לבלות בואו
 החורף חופשת את

 המלח ים של בקיץ
 של ,הנחה במחירי

 10ס/ס + ליחיד ל״י 34
שבוע סוף

 מוצ״ש עד ששי מיום
ל״י, 74.80

ראשון יום עד
ל״י 120

 מסים. כולל לזוג,
ת הזמנת מו  מקו
במלון:

 057-96051 טל.
 :תל-אביב

 66 רוטשילד שד׳
625955 טל.
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