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!לאידיוטיזם

 — ,/הנדון ,1903 הזה״ ״העולם
העי על משתולל׳/ האידיושיזם

הקוא מרביבי של העיקרי סוק
הממשלתית. ליציה

 הדתית הכפייה ולעניין. נכון הוא המאמר
 הדי* בנוף המכוערים הכתמים אחד היא

הישראלית. מוקראטיה
 צעד לעשות שיש סבור שאני כיוון
הל המוסכמות שבירת של בכיוון דרסטי

 המוכנה בחורה מכל לשמוע אשמח לו,
 של בכיוון ומהפכני נועז צעד לעשות
בישראל. חדשנית נישואין צורת הנהגת

 ל- להתקשר זה לעשות, שעליה מה כל
חיפה. ,4569 ת.ד. ,36 בן אקדמאי

חיפה פ., מ.
;'•כ 8

לדיין
:בעיתונים שהתפרסמה מודעה מצורפת

 גדולה זהילה
אמריקה :דרום

בדיין משוינת
 הרבנות מטעם הסמכה בעל

לישראל. הראשית

לבחור. ג׳וב, כבר לו יש
גבעתיים צ., ר.

פוגרומים ■

אנטיי־נוצריים
 בישראל, הדתי המימסד דגל לנושאת

 ורהפטיג, זרח הדת ולסוחרי מאיר, גולדה
 ממינם, ולאחרים רפאל יצחק בורג, יוסף

 אנטי- פוגרומים של לאקלים האחריות
במדינודישראל. נוצריים

נתניה פרייז, זלמן מאיר
שיפוט ■

אובייקטיבי
 סופית שהתייאש גמור, ומפר כחילוני

 אני הבחירות, החרמת כדי עד זו ממדינה
 מיהו בוויכוח אובייקטיבית לשפוט יכול

ם כמובן : ? יהודי י י ת ד ה ו צודקים, ש
 וכריתת ״יהודי״ התואר כי !החילוניים לא

חי על-ידי הנחתמת אלוהים, עם הברית
 על־פי לחיות מחייבים — העורלה תוך

 בתורת מהכתוב סטייה כל התורה. חוקי
ושקר. זיוף בגידה, מעשה היא משה,

 — זכותם וזוהי בתורתם. קצו הישראלים
ש יהודים. פני להעמיד שיחדלו בתנאי
 בתעודותיהם ״יהודי״ התואר את ימחקו

 אצל ולהתחתן עורלות לחתוך ושיפסיקו
חתו בשתי לרקוד אי־אפשר או־או. רב!
נות.

חולט גודדגרט, הנן
סוד ■

גלוי
 להיפגש רצה נאצר יותר• סוד זה אין

 הסדר מציאת לשם גולדמן, נחום ד״ר עם
 מדינת־ישראל. עם מדיני,

 הפגישה. את עיכב מי לדעת רוצה הציבור
ראשון־לציון בלומכרג, מאיר

ה ■ י תי ש ה

הרועמת
 יגאל של התדמית על רבות מדברים

הכל העובש מן לעיתים החורג כדבר אלון,
דו עתה המערך. מוסדות בכל שדבק לי

אלא נשארה לא התדמית מן אף כי מה

ר א דו איה ב צ ל ה חה 0^111:1ש
ח עצור ה. א חמד׳נ

ת רוצה אני ד ר !ל
מ אני !ממורמר אני !מאוכזב אני
! תוסכל

ב שר הינו בצבא, אלוף כל אס •
רמטכ״ל? תהיה לא שגולדה למה ממשלה,

 אותי שהוליכו אלה את שונא אני י•
 לחיילים שנתנו להבטחות בקשר שולל

ז אותי מרמים למה משוחררים.
 על שהתעשרו אלה את שונא אני •

!במילואים שהותי בזמן חשבוני,
 מ־ מילווה־מילחמה לשלם שונא אני •

!״רצון״
 שלא הלבן המיספר את שונא ׳אני •
טרמפ! לי עצר
•  כלי- עשרות את לראות שונא אני ׳

 רס״רים של בשירותם המגוייסים, הרכב
!שירותים וקציני

 רס״ר עובדי האפסנאי, את שונא אני •
 חבילות־שי שלקחו השירות, אנשי ושאר

!הביתה
דובו עם אזרחים לראות שונא אני <•
צה״ל! בחותמת נים

 מקומי את שתפס זה את שונא אני !•
במילואים! שהותי בזמן בעבודה,

 אותו, וראיתי המחדל את קראתי !•
 בעד למות ״טוב לומר שונא עדיין ואני

!ארצנו״
המ את עצור !להתפטר חייב דיין •

לרדת! רוצה אני דינה,
צה״ל מאוכזב, חייל

ז ס ז י ב
 של להסעות ונזקק בסיני המשרת כחייל
 ביזבוז יש כי ראיתי האוטובוסים, שירותי

האוטובוסים. בניצול רב
 ל־ או מהיחידה אוטובוס יוצא לעיתים

ל וזאת בלבד. חיילים שלושה עם היפך,
קילומטרים. מאות של נסיעה

צה״ל דליננר, יקותיאל

נקודות עודועו
ל טרמפ שלקחתי החמודה לחיילת •
משועממת חיילת לכל ובכלל שלים,ירו

״חיי דווקא (למה
— משועממים״) לים

 שתתקשרו מחכה
בו כל־כך אני אלי,
דד!
אנחנו, מדוע >•
ברמה, וחברי אני

 קיבלנו לא עדיין
לחיי רק ? דובונים

ב המצולמים לים
 אז מגיען עיתונים

תמונתי. גם הנח
•  לאורי בקשר ׳
לה הריני — גלר
 את כופף שהוא עיד

ממש. בידי בעודנה (הזולה) טבעתי צה״ל שניאור, דני

ליח״ד 3טרמ תן
 טרמפ תן הכתבה על להגיב רוצה אני

 ):1901 הזה (העולם לחתיכה
 מועדון קיים בעירנו באשקלון. גר אני

 מכו־ בעלי זה מועדון חברי רוב רוטרי.
 פעם אחד כל של תורנות עושים הם ניות.

 כל לוקחים לעיר, בכניסה עומדים בלילה,
לביתו. עד חייל
 לא אשר לנהגים כמובן, בניגוד, זה

כטרמפיסטים. חיילים לוקחים
2579 ד״צ מוסקוביץ, אריה סמ״ר

תודה
ארבעה לאחר משתחררים, סוף־סוף ובכן,

 אי־אפשר אולם סיוט. של ויותר חודשים
 רבה. תודה לכם להגיד בלי להשתחרר

 שהגיעו הגיליונות כל עבור רבה תודה
 ועזרו בשבוע, שבוע מדי בנאמנות אלינו

המורל. בהעלאת
 שיקף אשר היחיד העיתון הייתם אתם

העי־ כך ומתוך ביחידה, הרוחות הלך את

י יהודי מיהו
 108כ־־ המחווה חיה זו יהודי

המצ אידיש, דוברת ישראל, מעם
 העבר על בהתדבקות חייה את דיקה

, ד ב ל  שאינם אלה את ושולחת ב
 להילחם הנותרים) 90מ יהודים
 להמשיך תובל ולמען למענה ולמות

ל ולהרבות בשטויות ולעסוק ל מ ב  
לאומית). ליכוד (ממשלת

 להיות ברצוני בטוח לא כבר אני
זו. בקטגוריה נכלל

2340 ד״צ תמרי, אמנון

.־,יחי איתו. להזדהות שניתן היחיד תון
 האמיצים ״חיילינו על כתבו לא אשר דים

 הרבה ועוד שחקים״ מרקיע מורל בעלי
 מנות הלוף, :כאלה מציאותיות דוגמאות

ועוד. ועוד ועוד הטרמפים הקרב,
צה׳׳ל ,3339 ד״צ חיילי

ה1והו סיפוק ס ר
 על חיילים תלוגות של הגואה הגל לנוכח

 ברצוננו להם, מספק שצה״ל והמזון, הציוד
ששיר קרבית יחידה חיילי אנו- כי לציין

ועד יום־הכיפורים מאז הראשון בקו תה

 על והערכה סיפוק מלאים האחרונים, לימים
 לנפק בדי צה״ל שעשה הרבים המאמצים

וב משובח מגוון, ומזון מתאים ציוד לנו
שפע.

2131 ד״צ היחידה, בשם חרט, יוכל

מוט■ סם להפגין
 ושותף הזה העולם של מתמיד כקורא
 הזו, המזורגגת המילחמה מאז לתנועה

 ברצח השילטון ראשי את מאשים אני
חיילים. של המוני

 והיינו הלוואי אבינו, ריין אמנו, גולדה
!יתומים
אשכנזי. מוטי עם להפגין לכו

צה״ל מישאלי, מישה

גורודיש האיצו
ה היותכם על אותכם לביד לי הרשו
 גורו־ האלוף של לעזרתו שנחלצו יחידים

 שרון־ (עימותלו שנגרם העוול על — דיש
).1900 הזה העולם גונן,

 מ״ס שהיה בזמן לשעבר, שלו כחייל
ה הסיבה כי לידיעתכם מביא הנני שלי,

 בצד ומשרת טנקיסט עדיין שאני יחידה
גורודיש. — היא התעלה של המערבי

 אהבת את בחייליו שהדביק האיש הוא
 שברשותם, ובכלים בכוחם אמונתם הטנק,

הקרב. רוח ואת
 ״עריץ״, הוא בי הטוענים אלה לכל
 ללכת מוכן אני כזה עריץ עם :זאת אומר
ובמים. באש

 צה״ל כן־־כסט, יעקב

חד אחוז *2מ־ א
 אברהם רב״ט של למיכתבו בהתייחס

 העולם החיילים, לחברי גלוי (מיכתב מלר
 הייתי אני כי לציין ברצוני ),1901 הזה
 בעד הצביעו א ל אשר אחוז 42מ* אחד

הבאה! המילחמה
 מאז ומילואים) (סדיר בצה״ל חייל אני
הש שירותי, •שנות 14 במשך .1960 שנת

 מילחמת־ששת־ נוקיב, במיבצע תתפתי
 במילחמת וכמובן ההתשה מילחמת הימים,

 איש או נהג אפסנאי, טבח, איני יום־הדין.
 כל אין דעתי לעניות כי (עם מיפקדה

היי והקרבות המיבצעים בכל בהם). פסול
 לא כדי ועופרת. אש טעמתי קרבי. חייל תי

חל־טע״ט, בקלפי שמתי להבא, להילחם

 רדי- קטנות מיפלגות עבור שהצבעה משום
 למילחמה, לא אותנו מביאה היתה קאליות,

היהודית. המדינה להרס אלא
ה עבור הדעת, שיקול עבור הצבעתי

 אשר אדם עבור הצבעתי המפוכחת. ראייה
הצ לא יום־הדין. מילחמת את חזה ׳69ב־

 ועבור אחד מצד המחדל אנשי עבור בעתי
 ארץ־ישר־ את למכור המוכנים התבוסתנים

 עבור הצבעתי לא השום. קליפת עבור אל
האמבטיה. במלכת המצדדים אלה

 יראה לא הזה שהמיכתב משוכנע אני
איר!

שגיא, סימן־טוב (מיל.) סמ״ר
חולון

תספרו הוצל באגדות - תרצו אס
 שיש מפני למה? כסא. על יושב לי,שאני אמר (שפיר) כשהרצל התחיל הכל

 שבין והתברר הנופלים, את לספור ניסיתי אחר*כך הכסאות. בין שנפלו כאלה
כאלה. הרקה ״ש הכסאות
 בדיוק נפל לא הכיסא, על שנפל מי גם להרצל. בעייה עוד יש מזה, חוץ

שלו. הכסא על
 הג״א. של כסא על נפל יפה, שרירי, חזק, ,97 פרופיל בטיטו, יצחק לדוגמה:

 ללכת מחר מוכן והוא למה יודע לא בטיטו הרצל? זה, את לו עשית למה למה?
ממנו. מהר כל־כך קם לא הרצל׳ אצל כסא על שנופל מי אבל לסיני.

 זה ככה לעשות? מה אבל זקן? אני פתאום? מה הג״׳א? נעלב. ממש בטיטו
הרצל. אצל

 עוד למה קשרים. לקורס אותו שלחו ,28 בן א/ סוג תותחן כהן. חב״ט או
 אותו שלחו הקורס אחרי מהתקן! יצא לא כהן רב״ט של התותח למה? קורס?
תותחנים. שחסרים סיפר הרצל ואחר״כך ג׳ובניקים, של ביחידה קשר להיות

למה? הרצל? למה,
 ההוא, הגולם ההוא, המחשב אבל אשם׳ כל־כד לא שהוא אמר הרצל פעם
 סרט לו ונוריד לדין אותו נעמיד או לפח? אותו נזרוק אולי אז טועה. לפעמים

דעתך? מה הרצל? סדר, אצלו נעשה סתם אולי או אחד?
 תיקח לא למה שלו? בצרות להרצל תעזור לא פעם למה הזה, העולם ואתה,

לי. תאמין אגדות, המון שם תמצא הרצל? אצל הבעיות את לבדוק פעם עצמך על
2704 ד״צ ש.ג״ צבאי מיקצוע מכונות, מהנדס אזרחי מיקצוע קרן, א.ש. טוראי

 הריקנות את החותמת המוזהבת המיסגרת
השר. של העצמית וההתבטלות

שומ אין מדוע ? אלון יגאל שותק מדוע
 מחדלי בפר-שת המוסמכת דעתו את עים

א מדוע שר־הביטחון?  שהתחנך — הו
הנו היחיד מופת לאור פיקודיו את וחינך

ת אחריות טל י ש י  אינו — למעשיו א
? קול משמיע

באר־שבע רוזנברג, עדן

רוטציה ■

כתשקידיס

 אשכנזי מוטי (מיל.) סרן את מציע אני
 ימלא שהוא סבורני שר־הביטחון. לתפקיד

 מעל ביותר, הטובה בצורה התפקוד את
בעבר. אותו שמילאו לאלה ומעבר

להח יש הממשלה שרי שאר את גם
 ישנם. והם — מהם בטובים בהקדם ליף

 — חובתם שמילאו הטובים מהחבר׳ה רבים
 בישראל, שרים לשמש ראויים גם יכולים
תי ומחפשים נכשלים שתמיד אלה במקום
כביכול. אובייקטיביים רוצים

מאוחד עין־חרוד ליבנה, עטי
)10 בעמוד (המשך


