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המפרסם קול

אנושי. יותר ליחס הציבור את ולחנךחיי! ■
רחובות שוי, רחל

גמיש
 כשרים יהודים גמיש. בישראל החוק

 משרתים לא ישיבות, תלמידי כמו כדת
 חצי־יהודים או לא־יהודים אבל בצה״ל.

לרצונם. בניגוד אפילו בצה״ל משרתים
 ההלכה שלפי למרות בכוח, גויסו בני
יהודיה. לא שאמם מפני יהודים אינם
 לא שאמו יעזור לא נוימן שלגיורא כך

יהודיה.
צב ובתי־סוהר משפטים אחרי עכשיו,

 לא־נורמלי. בתור בני את שיחררו איים׳
לזה. יד נתנו בצה״ל הפסיכיאטרים

ירושלים ס.ג.מ.,

 מלחמת ■

קודש
 ״המיפלצת ,1815 הזה״ ״העולם

,1816 הזה״ ו״העולם הגיגעה״ על
 הקמת על ירושלים׳/ בלב ״סביו

הצופים. בהר ״הייאט״ מלון
 היא ירושלים, של דמותה על מלחמתכם

קודש. מלחמת
השחתת את למנוע ותצליחו ייתן מי

שינוי ■

לחיות היחס
 בעיית את שהעלה הזה העולם עשה טוב
חיים. לבעלי היחס

 באירופה ביותר המכובדים העיתונים
 חיים, לבעלי שלמים עמודים מקדישים
 יחם יש האירופי שלקהל היא והתוצאה

לחיות.
ב שפורסמה נהדרת תמונה מצרף אני
 קורא ואני כאן הנפוצים השבועונים אחד

 של תמונות אליכם לשלוח הקוראים לשאר
 על־ידי אולי אותם, שתפרסמו ולכם חיות,

היחס. לשינוי תגרמו כך
ברלין כראון, משה

 חוק ■

הג׳וגנל
 חלפה, אמנם השימורים פועלי פרשת

מענה. ללא נשארו שאלות כמה אולם
 לא האם לאחרונה, שנתגלה מה לאור

 העל- למוסד לקרוא להפסיק הזמן הגיע
המצ בשם בארץ הפועלים ציבור של יון

בישראל? הכללית העובדים הסתדרות חיק׳

המערב־גרמנים החתולים שלושת
היחס שינוי

להיס ותיכנסו בעולם היפה העיר פני
נוסף. מחורבן ירושלים כמצילי טוריה

ירושלים גור, משה
התעשרות ■

ספסרים
 במלחמת ירושלים בכיבוש השתתפתי

כשהגע כולם עם יחד שמחתי הימים. ששת
כשבי גרוני את חנקו דמעות לכותל. נו

 הצופים. בהר קרתי
חרד. ליבי עתה
 למיניהם שספסרים כדי נלחמנו האם

ההיס העיר של יופיה חשבון על יתעשרו
? טורית

חדרה נ., א.

יחס ■

אנושי
טו ״הם ,1815 הזה״ ״העולם

״חיים אותם חנים האכ על !
 ב- וכלבים חתולים כלפי זריות

תל־אביב.
בצו לנהוג אנשים הביא בהסברה ליקוי

בחיות. ברברית רה
 אנושי ליחס חונכו לא בארץ האנשים

ובמקו בתל־אביב, היום קורה לכן לחיות.
מתייח שאנשים בארץ, אחרים יישוב מות
 וחתולים. לכלבים מחפירה בצורה סים

לנסות התיקשורת אמצעי חייבים לדעתי

 האמיתי: בשמו לילד לקרוא הזמן הגיע
הישראלי. בג׳ונגל הלחץ קבוצות הסתדרות
 התפטר בעצם למה היא, נוספת שאלד,

הסתדרות? אותה של הכללי המזכיר רק
 המוסד בצמרת היושבים שאר עם מה

 להמשיך אלה כל יכולים איך הנ״ל?
שהת אחרי הרמים כיסאותיהם על ולשבת

 פועלי- של החרפה מערומיה בכל גלתה
 15מ־ פחות המקבלים בישראל תעשייה

יכו ואינם מפרך עבודה יום תמורת ל״י
 של ממעמד לעבור רבות שנים אחרי לים

חודשיים? פועלים למעמד יומיים פועלים
רחובות רוזנפלד, דניאל

 קדימה ■

!צעד
 שר- התפטר מרובים כישלונות אחרי

 מבשרת אינה אחת סנונית אבל המישפטים.
 המצטיינים שרים עוד ישנם הקייץ. את

ה בעיקבות ללכת החייבים בכישלונות
 ראשון.

צעד! קדימה
ראשון־לציון בלומכרג, מאיר

צוחק ■

אחרון הצוחק
 בחיים שלי גדולים הכי ההישגים שני

 המפוקפק המושג מכבלי השיחרור הם
ה־ מכבלי והשיחרור ״אלוהים״, המכונה

)10 בעמוד (המשך

1817 הזה העולם8


