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 תוצאות
ההגרלה

ל טרמפ תן לוז״

מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 ל־ אודות לאלוהים למומחה והפך גמור,

 רוויתי למדיטציה, בחוג הגורו של מישנתו
 ארון־ מעל כסיסמה שנקבע מהפסוק נחת

 י ה׳ ״שיוויתי הנ״ל: בבית־הכנסת הקודש
תמיד.״ לנגדי

חולו! גיהנומי, נח

 בבחירת לב בכל עימכם מסכים אני
 כאיש־השנה אבידור הכהן שמואל הרב

 אבידור שהרב השירות אכן, הדת. בתחום
 הטלוויזיה בשידורי היהודית לדת עושה
 והוא בפז, יסולא לא בלילות־שבת שלו

קנ יהודית מיסיונריות כל כנגד שקול
אית.

 עומדים הקרובים בשבועות כי לי נודע
 , הרב של הטלוויזיה שידורי את להפסיק
 9 שידורי־ את לחדש זה ובמקום אבידור,

 בתוכנית המשודרים אלה מסוג הדת־מטעם,
 חייב לדעתי המפד״ל. שבפיקוח מורשה
החו של זו השתלטות נגד למחות הציבור

 ונגד הטלוויזיה, על גם הלאומניים גים
 משידורי־המופת אבידור הרב של הרחקתו

שלו.
 תל-אביב קיסרי, זאם

חזיז לא 8הםקו
 להגיב לנכון מצא לא שאיש מתפלא אני

 בעיתוג־ שהופיע השערורייתי הגילוי על
 ( הת־ ישיבת אודות )2037 הזה (העולם כם

 כשפני- ערביים בנערים שהשתמשה פוצות
המתו העובדות למוהלים. בקורס ניסיון
 הן אומנם אם מזעזעות. הן בכתבה ארות

האח את להעמיד שלא ייתכן לא נכונות,
אין ואם לדין. זה ברברי למעשה ראים

סבו! של דיוקן

סמן הבר! את סגור
ת בו צי □ ו מי . ה ב ר ה מ ר ב ס ה ה

 את לסגור השילטונות חייבים אמת, בהן
 מאחר זו. השמצה פירסום על עיתונכם

 מניח אני להגיב, לנכון מצא לא שאיש
 ה• בין כל-כד המקובל שקשר־השתיקה,

 פועל הישראלית, העיתונות לבין מימסד
שוב•

באר־שבע כהן, נפתלי

 היהודית, השכונה על בבדיחה נזכרתי
 את חנותו בפתח תלה בה בעל־מלאכה שכל

 שלט תלה המוהל ורק המסחרי, סימלו
 אליו ניגש כאשר קומקום. מצוייר שעליו
 מה אז מוהל, ,אתה אותו ושאל מישהו

 '1 חנותך בפתח קומקום מצייר אתה פיתאום
ש רוצה אתה מה ״אז :המוהל לו השיב
י״ שם אצייר

 לקורס הערבים שפני־הניסיון על כתבתם
 אותה כמו בדיוק היא בהר־ציון, המוהלים

 פירחי־ שאותם רציתם מי על אז בדיחה.
מיקצועם? את ירכשו מוהלים

חיפה שינפלד, נ.

חתול? רוצה מי
 ולהציע הזה, המקום את לנצל רוצה אני

 ארבעה בני ■שהם חתולים גורי תישעה
ו איש לכל אותם לתת אשמח חודשים.

 החתולים את להוציא לא •שיבטיחו נערה
 צער־ לאגודת אותם למסור לא החוצה,

 אוניברסיטאות, או לבתי־חולים בעלי־חיים,
 יש אותי. לשאול מבלי שלהם, לידידים או
 י ).2032 הזה (העולם חתולים עוד מלבדם לי

 אותם, ולכלכל לטפל לי קשה באלה אבל
 עלי וכבדה לליבי, יקדים אלה גם אך

מהם. הפרידה
תל־אביב ,36922 ת.ד. הלחמי, אריה

ם10 ל עו ה ה 2040 הז


