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 היחידי הרחש הסו־ש אורך ״לכל
 היה באולם שנשמע

 אשתי.״ של השעון תקתוק קול
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לחבריך. עליו שתספר הסרט 11;, ״״5•
בלבד למבוגרים • בע־מ אינק״ הפצה:

 להם שאיכפת אנשים דרושים
 מפתח לתפקידי

במדינה החיים איכות בקידום
 משוגעים של בית חוגי לרכז ידרשו המתאימים

ת לדבר מו לבהתנדבות) אתם יחד ולפעול מושבם במקו
בסביבתם. החיים איכות להעלאת א.
 חבר כל של האישית רמתו להעלאת ב.

וקורסים. הרצאות באמצעות בקבוצה
יפנו המעוניינים

נכעתיים 1097 ת.ד. חיים, איכות דמען דאזרחים

לאור יצא עתה זה

ובחורה הרגלים, כפות ,עד
של החדש ספרו

הדר ארנון
סטי כן, נועז, חושפני, ספר אלי ג״מבדח. רי

 המובחרות. הספרים חנויות בכל למכירה כעת
, ת ו א ר ת ה ל

תל-אביב ״תמוז״, הוצאת

מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 ליהודים״: ״טוב של לשאלה באשר
 להיות אפשרי מאמץ כל עשתה ישראל

 כוחו ולשווא. השלישי, העולם על מקובלת
לעזא בשעירים הצורך הערבי, הנפט של
 השלישי העולם של החריפה והלאומנות זל

זה. מאמץ הכשילו
״מדי בצורת להתחסל, נסכים אם אפילו

 נשביע לא ונו׳ דמוקרטית״ חילונית נה
בנו. רוצים לא פשוט הם רצונם. את

פתח־תיקווה פרייכרג, כני
: מעיר ברעם חיים •

כימ־ במידה מחמיא הקורא של מיכתבו
 הבין לא שהוא לי צר זאת עם מביכה, עט
בכת שזורה שהיתה האירוניה נימת את

 הצביעות המוסלמית״. ״הסכנה על בות׳
 זה בעניין נחשפה הלאומי שבקונצנסוס

אחרת. סוגיה בכל מאשר יותר
 הנוגע בכל ניסוחיו את מקבל אינני
היש האינטרס ליהודים״. רע או ל״טוב
 הקטנות המדינות של בגורלן קשור ראלי

 פאטאליס־ באורח עלינו, נגזר לא באיזור.
השלי בעולם ומנודים שנואים להיות טי,
 ישראל ממשלת מדיניות של תוצאה זו שי.

 הקרויה ו,956ב־ הנפשעת ההרפתקה מאז
 אפשר, כזו מדיניות סיני״. ״מיבצע אצלנו

 או קומוניסט אינני לשנות. צריך, וגם
מת אני ניטראליסט בתור אנטי־קומוניסט.

ב ולפעילותו למעצמות־העל מושבע נגד
הבינלאומית. זירה

ה3ה צ ■דדץ עול *
 מן שיצא האיש של נקמתו על

).2215 הזה״ (״העולם הכלא
חט על ידלין אשר כיפר זאת בעשותו

מצ אני המדינה... את לטהר חייבים איו.
שלו. הספר את לקרוא עיניים בכיליון פה

פתח־תיקווה אדיהו, מיכה

 תיק- מאכזב. — כה עד שקראתי ממה
 בעיקבות שהחל השדים שמחול היא, וותי

יגרוף ידלין, אשר של הקלושים הגילויים

 (אנציקלופדיה המדינה...״ לצורך עדית
).103 עמ׳ .9 כרך ,1971 בריטניקה,
 ״פאשיסטית״ לחברה לקרוא על-מנת

הדב מן חלק, או כל, בה להתגשם צריכים
 הולכת מדינת־ישראל לעיל. הנזכרים רים

 מותר, עדיין לצעוק פאשיסטית. ונעשית
 נסתמים באמצעי־התיקשורת פרטי. באופן

 אותו בצה״ל, מדובר כאשר הפיות. כבר
 הכפירה על היהודים. רוטטים מקודש, גוף

 שמים. בשם לדבר רק מותר חובה בשרות
 בצה״ל, לשרת הסירוב מותר אלוהים בשם
 הארץ ושלמות פיקוודנפש ענייני וכל

וארו הקאפטאן שחורי אצל תופסים אינם
 כאשר !מומלצת ההשתמטות !הפאה כי

 לאדם אדם שבין מוסר בענייני מדובר
המ איש השרות. חובת על לערער אסור
ישראל. עוכר הינו סרב

 במדינת תופס. אינו לאדם אדם בין מוסר
 משוגע הינו פאציפיסט 1980 בשנת ישראל
 לאוסרו יש הזדים, למאכלת צווארו השולח

 בני־ בין המאונן ובחור־ישיבה ולאשפזו.
ותלמו בלמידתו מציל למאה־שערים ברק

 אינו ישראל עם החילוניים. אותנו, דו
 (יחידים) יחיד של מוסרית קביעת מקבל

 הינו מסויימים בתנאים צבאי ששרות
 להפוך הוא טימטום ורע. משחית מושחת,

 ו^רתם פי ועל בעל-כורחו. לשוטר אדם
 דורשת ישראל טובת אלה, יחידים של

 אלה אנשים אין כיבוש. של מצב חיסול
 אלה אנשים ואין בצה״ל לשרת מסרבים
 הם ישראל. מדינת על להגן מסרבים
 ול- המקודש הכיבוש לאבסורד מסרבים

 לתיזה מסכימים הם תנ״כיות. פרצלציות
 של מצב יש נאור. כובש שאין הפשוטה

. ומיד. מחיר, בכל לחסלו שיש כיבוש
 לגמור יפה פאשיזם, על מדברים וכאשר
פקו ״יש :שרון אריק גנרל של באימרה

!המגשים ואשרי !״להן לסרב שחובה דות
ץ, יגאל ק ד מ תל-אביב תו

מזרע סודות
הזה״ (״העולם העורך איגרת על

2213.(
 ואמצעי-תיק- כתבים לשבח ציין העורך

יסודי לשינוי שהביאה פעילותם על שורת

> ו וו־כ\0*

 מימין — המיפלגות כל מושחתי את עימו
הליכוד. ומן המערך מן ומשמאל,

חיפה פאר, עמיקם

ג זז״ ד כ
 צ׳יצ״י של ״הגסטאפו על עוד

).2216 ,2214 הזח״ (״העולם
 שיניחו הכלבים, בעלי של תביעותיהם

 אחוזים. במאה צודקות טיפוחיהם, לבני
 הנשיכות, מיקרי הם חשובים מה אכן,

 חופש לעומת הרחובות וזיהום הכלבת
ז הפרט

 כדי המכוניות, בעלי את לארגן בדעתי
 התעבורה ולתקנות לתמרורים שיתנגדו

 לפי אדם כל ינהג והנובלות. המגבילות
גואל. לציון ובא ואחריותו, שיפוטו מיטב

תל-אביב זוהר, ישראל

יז־ליך'שריד־

•  •

עם בעוירוח ה
 סרבני 27 ועל בחורי״ישיבה על

בשטחים. השירות
 אשר פוליטית עמדה הינד, ״פאשיזם

ההיס וסיפורה עדיפויותיה בראש שמה
 הכוח את הגזע, ו/או המדינה את טורי

 בזכויות מתחשב הפאשיזם אין וההדר.
ביל- משועבדים האנושיים ומאוויו הפרס

8

 לדעתנו, במזרע. בית־החולים בתיפקוד
לגל שהחלו הראשונים היו האגודה פעילי

 לחשיפת שהביא השלג, כדור את גל
במזרע. הנעשה

ש במיכתב ,1978 במאי החל הסיפור
 עזרת את שביקש מאושפז מחולה נתקבל

 איש לדבריו, לו. שנגרם עוול על האגודה
 עם יחסים קיים בכיר תפקיד בעל מישטרה

ל שהתנגד לאחר למעצרו. וגרם אשתו
 מזרע לבית־החולים הועבר בכוח, מעצרו

 ל״אידיליה״ להפריע יכול אינו הוא ומאז
אשתו. לבין המישטרה איש בין

 ירוקים״ ״גמדים מאותם מאד חששנו
 הכל למרות אך המתלונן, של בראשו
 רכב על לנו שכנים'סיפרו ואמנם, בדקנו.

 החולה, של אשתו את המסיע מישטרתי
 לעתים חונה וגם וממנה, לעבודה פעם, מדי
 לתת־ניצב העברנו המידע את הבית. ליד

מינקובסקי.
 מהנדס אושפז שבו מיקרה על לנו ידוע

פסי מיכתב סמך על בבית־חולים טכסטיל
 אלא המהנדס, את כלל בדק שלא כיאטר,

 אצלו, ביקרו ואחותו״ ש״אביו ציין רק
אישפח. כמצדיק לו נראה והסיפור
 וממש הפרשה אודות כתבה הכין כתב

 לפרסמה, שלא השתכנע הפירסום לפני
תמו וזאת עצמה, במישפחה פגיעה מחמת

 המהנדס מנהל כיום המהנדס. שיחרור רת
 המיפעלים באחד איכות ביקורת מחלקת

ואשפרה. לטכסטיל באנגליה הגדולים
 לשיקוט האירגון גלזקסמן, צבי

תל־אביב מישפטי,

2217 הזה העולם


