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ת פעמים כמה סי ו מ להפטר ני י ז י ה  ולא ם ק
טוי לאחר י הצלחת ם אנו שלנו, חי לי ס ח ת מ  א

ם קי ם הז׳ו י ק ר ח ה ת ו א  תעודת מקבלת ו
ת לשנה. אחריו
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הז׳רקים! את נחסל אנחנו

ס ק ב ו ר
ביותר היפה המתנה

ה ל ר 1 מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

לחייל טרמפ תן

מכתבים
)9 מעמוד (המשך

 כל :אומר ואני עיסקנו.״ לא זה לוני,
 נגע כל עניינכם. זה כגדול, קטן דבר

אדי דרך־ארץ, לכם: איכסת להיות צריך
ההמו חינוך החוק, כיבוד נהגים, בות:
 לתורה. קודמת דרד־ארץ כידוע, כי נים,

אי־ד,סוב את הילדים לומדים בבתי־הספר
 ועוד והעדתית, הדתית המיפלגתית, לנות

 את לתנך ישראליים מורים לשלוח מעזים
 לשלוח צריכים תיו בגולה. היהודים ילדי

ש ומקנדה, מאמריקה ישראליים מורים
 מתכוית לפי בישראל הילדים את יחבבו

 מחנכים שם בארצותיהם. הממלכתי החינוך
 צבעים דתות, שונות, אומות בני ילדים

 ולהיות הזולת את לכבד שונים, וגזעים
למוסת. אזרחים
 שאפילו בשעה נרדמתם, הדתיים אתם

 בדרום־אמ־ השמרגיים הקתוליים הכמרים
 חלקי־עולם ובשאר אחרות, ובארצות ריקה

 שלהם ארמונות־הפאר את נטשו מפגרים
 בערים, למישכנות־העוני וירדו בכנסיות

 להטבת ולחמו סוציאלית לעבודה נרתמו
 חיצוניות תופעות לא העני. הפועל חיי

תפילה לא וציצית, כיפה פאות, כזקן,

שונים, מחוגים אחרים אזרחים עשרה
 דיזג־ כיכר בעניין הפוליטי המאבק שכל
 בעובדה שקצו אחרת, בעיניהם נראה גוף

המ לעניין ריאלי פיתרון כל הוצע שלא
 בתוכנה, שונה מודעה לפרסם ביקשו ביש,

 :הבא בנוסח בצורתה, לא אך
 עירנו מועצת ראש אל

להט שלמה
ביחד במאבקך, מולך עומדים ״הננו

 יוזמה. על — ומומוזיך יועציך חבריך, עם
 מאבק בכל תומכים אנו ועשייה. פיתוח

וחש סחבת דמוקרטיה, ביורוקרטיה, נגך
 אזרחי לכל קוראים אנו אישיים. בונות
 לואש־העיר ולשגר אלינו להצטרך העיר

 העצים על ותודה־מראש הזדהות מכתבי
 לספק דואג שהנך ל״ג־בעומר למדורות

וה התנועה על אשר סגנך בעזרת לנו
שיפמן. דויד תחבורה,

תמיד (כמובן, מהר לעקור ״דאגתם
בכי האקליפטוס עצי את החוק) במיסגרת

 יפי־ שיקמיס בוגרשוב, שברחוב מוריה כר
 אתם שם דיזנגוף, בכיכר ועצי־דקל נוף,

 ולהבעיר לנוע, נוכל שבו תל לנו בונים
ושימחה עבורנו מדורת־זעם אלה מעצים
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דיזנגוף ככיכר הדקלים
למדורת־הזעס עצים

ה את מסמלים וגשיקת־מזוזה אוטומטית
דת.

 בעל גורם היתה לא הדתית היהדות
הב העיברי האופי דימוי בעיצוב מישקל

 ואור נר יהיה ישראל -שעם והחלום ריא,
נגוז. — לגויים

קנדה טורונטו, מץ, שרגא
מדורה העיר כל

 ביומון הופיעה במאי 5ד.־ החמישי ביום
 ראש־ של במאבקו מודעת־תמיכה הארץ

להט ״),(״צ׳יצ שלמה תל־אביב עיריית

עירנו ראש אל

(ציץ) שלמה
 עב ביחד :דאבלח־ מאחוריי עומדים הבני

 פיהיח •יזרח על - העיי־־ה למחלת חבריד
יעשייה

 ביייוקרביח :;ד מאבל בבל תימנים אנו
אישיים דחשביניח סחבת

| זוליני לחצסח* חעיר אזרחי לבל קוראים אנו
׳ מכתבי ילשגר ד ציביי־ת תמיכה בהבעת
העיר. לראש הזדהית
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ר ע ס מ פלז■ ח. ותלי ג. ב
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5.5.77 כ״הארץ״ המודעה
בהשחתה האזרחים תמיכת

כב לו המפריע המחוז, על הממונה נגד
 היקרה המודעה, העיר. את ״לפתח״ יכול

אז עשרה בידי חתומה היתד, במחירה.
רחים.

ז״ד כוגרשוב כיכר עצי
החוק במיטגרת עקירה

 בעירנו.״ שרמרי־החוק — עבורכם
ה להדפסת לגרום הצליחו שלא לאחר
לה הצלחתי עצמו, לל״ג־בעומר מודעה

 פנייה דרך הציבור לידיעת זו מודעה ביא
 עצמנו. לבין בינינו לתוכנית־הרדיו ישירה
 באותו החוגגים את בירכתי קצרה בשיחה

 שנעקרו, העצים על בעומר ל״ג של לילה
 במקום שנעלמו. העיר מהיסטוריית קטעים
 לצחוק, לפחות מוטב המעשה, את לבכות

פג. שלא מר טעם עם
תל־אביב אדריכל, גת אלישע

 עצמו על נטל גת אלישע האדריכל •
 בידי דיזנגוף כיכר השחתת נגד ללחום

 פרנסי על־ידי החוק עקיפת ונגד העירייה
העיר.

וסמים כחיגוד רכורמות
 שר-החינוך־ שיצטרך הראשונה הפעולה
 ללא־ספק, תהיה, לבצע הבא והתרבות

 והיערכות ההסברה במערכת ראורגניזציה
 בסמים השימוש מגילויי המתבקשת מקפת
תיכוניסטים. בקרב

עומדות שרגליו מי כל ידע למעשה


