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)6 מעמוד (המשך
 כמובן. שלום, יש צדק, בו שיש במקום

לישראל. שלום אין
 כל צל? בלי שלום אין כי ידוע האם

 מדוע כן, אם צל. מטיל באמת הקיים דבר
 בישראל אנשים שהרבה הרושם מתקבל
צל? בלי בשלום רוצים
ב חורטים מציירים, בסדר. ואני בלה

 נבוא בקרוב בכך. שמחים וגם הימים. משך
 יחד מתי. בדיוק יודעים לא לישראל. שוב
האחרונים. ציורינו עם

 (אני בישראל הנוכחי עולם־האמנות
 קאקו- משהו. זה לפיסול) לציור, מתכוון
 הרבה יש טראגי־קומדיה. עצומה, פוניה

לכ יכול איני כך. על ולכתוב לדבר מה
 היה זה כי לישראל, מחוץ כך על תוב

 מדי. רבה מבוכה לי גורם
לחגים. לכולכם ברכה

סאן־פרנאנדו, כרעם, סיומה
 ספרד הבאליארייס, האייס

בר סיומה הגולה הישראלי הצייר •
 שלחו בריזל, בלה הציירת ואשתו עם,

 תמונות שתי וצירפו באיחור, זה מיכתב
גלופות). (ראה לראש־השנה כשי

ה שינים דוחי, כ דמד
בישראל, המלשינים לכל ברבה

 את ותפסו המלשינון את שהציפו
זה. אחר בזה הקו

 רק בקירבנו שחיים חשבתי, לתומי אני
קרא והנה, אולי. מלשינים. עשרות כמה

 לכדי הגיע ההלשנות שקצב בעיתונים, תי
 8ב־ דהיינו: דקות. שתי כל אחת שיחה
 מלשינים. 240כ* התקשרו עבודה שעות

לעייפה! עמוסים ממש היו והקווים
במדי המלשינים כל את לברך ברצוני

 בפיכם, תיתקע שלשונכם הלוואי נתנו:
חבריכם. על להלשין לעולם עוד תוכלו ולא

תל־אביב ביטון, אבי

 רמות כביש את הדתיים; דרישת בגלל
מיליו עשרות שיעלה בקיר לגדר עומדים

תי לא הממשלה אם :המדינה מקופת נים
הד כנראה יצליחו הקרובים, בימים פול

 לחוק התיקון את גם בכנסת להעביר תיים
סגו בירושלים כבישים עשרות ההפלות;

בש ציבורית תחבורה אין בשבתות; רים
 הדתי שהחלק למרות ישראל, בבירת בת
 יש למשל, (בחיפה, ביותר זעיר העיר של

בשבת). תחבורה
תת לא הממשלה אם ושוב, — בקרוב

 עניין את הדתיים בוודאי יעלו — פרק
 גם ואולי מתים, ניתוחי יהודי״, ״מיהו
 בשבת סיגריות עישון לאיסור חוק הצעת

 על השתלטו הדתיים בקיצור: בפומבי.
ויו יותר הופך החילוני והציבור המדינה

 כולנו לנו! אבוי נצחי. לאימפוטנט תר
חטא. על נכה עוד

ומיד! — להתעורר הזמן הגיע
אביב תל־ אחרוני, שמואל

ב ש ת ח■ ב ו דנ ת תיד,וו-ח ה
 יטראל כרוח פירסומת תשדירי

סבא.
ב ישראל, בקול לשמוע מאד נהניתי

 פירסו- האוכל, שולחן ליד צהריים, שעת
העדי המוליכים עם הטמפונים בשבח מת

ה למנכ״ל הערכה מלא ממש אני נים.
 של הקואליציה ולכל החינוך לשר רדיו,
 היהודית התרבות על עם־ישראל-חי, חכמי
האתר. גלי מעל מפיצים שהם

חולון בר־דג, ישראל

א קרו השיט■! כין ל
 של מאוספו — עיתונות קטעי
ירושלמי. קורא

שות החיק ממדינת חד
 נג״ץ החלטת את הפרה הממשלה

אילון־מורה. בעניין
 עו- — שלנו לראש־הממשלה הכבוד כל

או לפי פורמאליסט השכלתו, לפי רו־דין

 ד.מפ- יומון בהצופה, שפורסמו דברים
 נוצל כה ״עד : 1979 בנובמבר 5ב־ ד״ל,

 אג־ קבוצות על־ידי העליון בית־המישפט
מהי חלק לבטל כדי קיצוניות, טי־דתיות

מנו הוא כעת הדתית. היהדות של שגיה
 להוריד כדי ישראל, אוייבי על־ידי צל

באינט ולפגוע מהקרקע יהודים ישובים
מדינת־ישראל. של רסים

 ודימוקראט הכרתו לפי שומר־חוק פיו,
מו הכל ולמרות כן פי על אף מצעו. לפי
לש ממשיך אמונים וגוש חלף הפינוי עד
רו- פלאחי של השדודה אדמתם על בת

ג׳ייב.
לבגין. הכבוד כל באמת,

חיפה פרדי, אריה

*
ולה החילוני השיפוט את לבטל ״יש
 הבה תורני. לשיפוט סמכויותיו את עביר
 ישיג שאש״ף לפני זה את לעשות נזדרז

 מדינת־ישר־ של קיומה שעצם פסק-דין,
בלתי־חוקי.״ הוא אל

ירושלים בר־חיים, ד.

ח אימפוטנטים צ לנ
 והחילוניים במיתקפה, הדתיים
במיגננת.

 זועקת: עובדה אבל יאמן, לא ממש
 הלכה מיישם, הזאת במדינה הדתי המחנה

 ישראל את להפוך שאיפתו את למעשה,
ה ופלא: והפלא חומייני. בנוסח למדינה

במים. כדג ושותק אדיש החילוני ציבור
הגו וכל והולכת גוברת הדתית הכפיה

 כפיה למניעת הליגה כמו ״לשעבר״, פים
 אל אנא, — ואפילו השומר־הצעיר דתית,

להפ יצאו שבעבר הזה, העולם — תצנזרו
 למחתרת ירדו הדתית, הכפיה נגד גנות

השתיקה.
 בת בין שינוי להנהיג הצליחו הדתיים

 הבנות שירות בעניין לא־דתית, לבת דתית
איצטדיון הקמת ביטלו בירושלים בצה״ל:

ם טונות ל ש ת ל ? ד או

וראו: הביטו שורו,

 מכל קשה, בדילמה אותנו סיגד
 ש־ עייף, זיצמן עזר זה היה מקום

המפור ד.קםס את להפעיל התקשה
^ עסוק היה הוא־ סם• ג ש הת גןז

ה והתקבל מוצלחים, לא חמקות
ו מניע איבד באמת באילו רושם

מסוכן. גבהים בסחרור נתון הוא
לע־ וייצמז ניסה רב תחכום ללא

בנובמ 19ב־ בהארץ, הופיע הזה הקטע
.1979 בר
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