
מכתבים
 פרס, מועמדך של האחרונה הכרזתו האם
 יהפוך לא הוא — נמר מלטפים ש״אם

 באש״ף, ההכרה לשאלת בהתכוונו לחתול,״
 אלה עקרונות אין האם צביעותו אינה

 באיזורו נוסף למרחץ־דמים אותנו מובילים
 אינו שהיתר! הממשלה של העיקרי המחדל

 אלא בלבד, ההתנחלויות בתופעת טמון
המת זבלתי־מציאותית, עקרה במדיניות

לשלום. סיכוי מכל עלמת
אמירים זמיר, שלום

הצבאי הקשר
 ב־ וחצי כשנה זה השוהה סטודנט אני

 הקשר זו, תקופה במשך ארצות־הברית.
בל הצבאי במישור הוא המדינה עם שלי
 במחנה גיליונות שני קיבלתי כה עד בד.

מהקונסו כתובת לעידכון מיכתבים ושני
ה למיכתב לשעודחירום. הישראלית, ליה

מת אתה ״האם ששאל: ונספח צורף אחרון
הי תשובתי ארצה?״ בקרוב לחזור כוון
 ואין קול אין ■מהקונסוליה ״ייתכן,״ תד!:

עונה.
 לשגרירות התקשרתי הבחירות לקראת

 האדיבה התשובה לבחור. אוכל אם ושאלתי
 מדוע טכני בהסבר ולוותה שלילית, היתד,

 רק אתה בחוץ, שם, כשאתה מסקנה: לא.
 שרבים הפלא מה אז אזרח. אינך — חייל

או וממירים אזרחותם על לגמרי מוותרים
 הזמן הגיע בכלל, זרה? באזרחות תה

 הירידה. על דימעות־התנין עם להפסיק
 — כאב אילו כואב. לא באמת זה הרי
אחרת. הדברים פני היו

לום־אנג׳לס אורגר, גפתלי
הרוח עם שחלף חלום

הד שכאשר מלמדת, שלנו ההיסטוריה
 ומשלו מאורגן פוליטי לכוח הפכו תיים
 לעם הרות־אסון תמיד היו התוצאות בעם,

 שלפני התקופה את להזכיר די היהודי.
 — השלטת השיכבה כאשר שני, בית

 היו הפרושים, וצמרת האצולה הכוהנים,
שה להזכיר צורך אין בעם. המושחתים

תש שהחילוניות החליט הוא, ברוך קדוש
הנ שמואל על ציווה כאשר בישראל לוט
למלך. דוד את למשוח ביא

 הדתי את המאפיינות התכונות אחת
 והירי- הקללה, ר,בוז, הלעג, היא המכוער

 דעתו. עם' מסכים שאינו מי כלפי קר,
 תמיד שהוא באשלייה חי הפנאטי הדתי
פסי בגטו עצמם סגרו הדתיים צודק.

 ביודעם ממנו לצאת מעזים ולא כולוגי,
אותם. יקיא היהודי שהרחוב

זעק האם שומרי־המסורת, הדתיים אתם
 בעיתונים, מוסר הטפתם האם בשער, תם

 פשע על והצבעתם ובטלוויזיה, ברדיו
 והחוצפה הירוד המוסר על ושחיתות,
 נגד פעלתם מה שבהרגל. דבר שנעשתה

 פער־ ,השלטת השיכבה של זכויות־היתר
 לדרך־ שהפך הנימוס חוסר המעמדות,

שהפ ברחובות זוהמה לזולת, כבוד חיים,
ואי בכמות עולם־תחתוו טיבעי, לנוי כה

 מהי רחובות? ביריונות בינלאומיות, כות
 למחוסרי־פר־ שהושטתם הרוחנית העזרה

 לנרקומנים, להומוסקסואלים, לעניים, נסה,
פעל מה החברה? בשולי החיים לפושעים

? עבריין נוער למען תם
 שעה וישנתם, עצמכם בתוך הסתגרתם

 החילוני הרוב ללב קדימה. צעד -מהעולם
 את לעם להשיב הצלחתם לא חדרתם, לא

מצפונו.
 החי- העולם ״בעיות טוענים: הדתיים
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אבל...
 בארון החופשה

 ,1! נפלאה
 ■ותר מעט אר עולה

בארון! מחופשה
ם לך מציעה יוון  חופי

 משגעים, ונופים
ה בתי־מלון מ  בר

אית הה אירופ  גבו
 סבירים, במחירים

ת בו תר ת־ צרו  או
ם, ואתרים ריי  הסטו

ם חיי־לילה  סוערי
 ידידותי עם ו״קזעו״,

א ומארח פל  ו... נ
ת חיים שמחת תי מי  א

תגיע... אליו מקום בבל
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