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הת לצערנו, היתה, הדורות ובכל
בוללות.
 מי מתווכחים היום עד אנחנו

 מציע שאני הסינתזה יהודי. הוא
הקו גם הזו. לשאלה עונה לעיל

 מקומו את ימצא הדתי וגם מוניסט
 שפה, יהודים. נהיה וכולנו בעם,
ה לכולנו. משותפים ועבר ארץ

ה הקלאסית, ההרצליאנית ציונות
 זו המשיח, זה — בציון מתגשמת
 יתגשמו החלומות שאר כל הגאולה,

זה. ויסודי מוצק בסיס על
תל-אביב בר־לב, יעקב

• • •
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 צורך כל אין לעריקים
הערי (״מלכת ב״כתובת״

הזה״ ״העולם קים׳/
2314.(

מצפו לסרבנים שדואג מי יש
 לסרבני- התנועה תנועתנו, ניים.

 לפני ,1945 מאז קיימת מילחמה,
 קישרי ומקיימת ,קום־ד,מדינה

מישרד־ שילטונות עם התכתבות

שיק קורא
חוקית סרבנות

צו אין וביודעין. בגלוי הביטחון,
 סרבן־ להיות כדי עריק להיות רך

 דהיינו אחר, או זה מסוג מצפוני,
 בחוק 28 ■סעיף חלקי. את כולל
 המצפון לחופש הזכות לנו. עומד

זכו של העולמית בהכרזה מעוגנת
 וגם ,18 סעיף או״ם, של האדם יות
 ב״מח־ צורך שאין הוכחה זאת

חתו ישראל ממשלת* גציגי ■תרת״.
 את וחייבו הזאת ההכרזה על מים

בכך. הממשלה
 אחרים בעיתונים בפירסומים

 בנוגע לא־חדש סילוף השתרבב
 משרות ״המלכה״ של לפטירתה

 זהו לאומי״. ״שרות בלא צבאי,
ב ד,הטעייה במערכת נדבך עוד

 מקנה חוק־ישרות־ביטחון זה. נושא
שבמצ מטעמים לאשר, לפטור זכות
 או דתי מישפחתי, הווי או פון

 משרות אותה המונע־ם דתית, הכרה
 כלל. לסרב צריכה אינה היא צבאי.

ב אלא תלוי הפטור מתן ואין
 חילופי שרות ובשום בלבד כנותה
שהוא.
 נפרד, לאומי שרות חוק ישנו

 שנים ולפני הופעל לא שמעולם
 כל אין כן על הוקפא. אחדות

 נגד לטעון וחוקי מוסרי בסיס
 מהצבא דין פי על שפוטרו בחורות

 התנד־ לאומי״. ״שרות קיימו ולא
 מחייבת אינה אחרות של בותן

כן. עושה שאינה מי את
מחו ולמד, מדוע הדבר, תמוה

 שעמיתיהם חוקים הנבחרים קקים
מהו את לטשטש כדי הכל עושים

 מהם. הנהנים על לוחצים או תם
השל נוהגים במהותה כי נראה,
ה החוק כנגד במחתרת, טונות
מתיר.

״ק, י ש ישעיחז־תומא
אביב תל־

א א ודא חיחוה ד ר ב נ
לתקן מבקשת הקוראת

 על בכתבה שנפלה טעות
 (״העולם אלון" אנשי ״כל

).2317 הזה״
ה את רבות שנים מכירה אני
 שידוע כמה ועד קרתי, זוהר גברת

 במחיצתו מעולם עבדה לא היא לי
 אינני ז״ל. אלון יגאל השר של

 את לשרבב מצאתם מר, מבינה
העי של זיכרונותיו בפרשת שמה

דנקנר.' אמנון תונאי
והסי שם היתד, לא קרתי זוהר

נברא. ולא היה לא עליה פור
 ירושלים י•, ג.

 צודקת. מירושלים הקוראת •
 אלון יגאל השר של לישכתו מנהלת

 נפלה הטעות סירי. זוהר זזיתה
הקו ועם בשמות, הדימיון בגלל
הסליחה. קרתי וזוהר ראת

ה ;לה ד ק ק ש ס קיו  ב

ר ט ס ב ד סי ב
 את לתאר מבקש הצייר

ה של המדוייק הלן חט
 השנה בליל שקרה אירוע

 הזה (״העולם החדשה
״).2313

 בין פרץ בקיוסק שפרץ הריב
 שנזרקה, הכוס וצ׳פאי. פרוספר

 בשמוליק ופגעה צ׳פאי על נזרקה
 המילולי הקרב מהלך כל קראום.

 של בהיעדרו. התרחש והבקבוקי
 חזר, הוא וכאשר מהמקום, שמוליק

 ולא כוס, וחטף להפריד ניסה הוא
בקבוק.

 אורי בין חילופי־דברים היו לא
בין ולא פרוספר, ובין ליפשיץ

ליפשיץ צייר
כולם חברים, כולם

 לא שמוליק פרוספר. ובין שמוליק
 חושב לא כיום וגם בפרוספר, נגע

 חברים היו הם בפרוספר. לפגוע
 חבר אני וגם חברים, הם היום וגם
 בינינו היתד, ולא פרוספר של

אחת. מילה החלפת
התנצ חייבים שאתם חושב אני

 רצון שרק קראום לשמוליק לות
 בעין. הכוס את לו הביא טוב

תל־אביב ליפשיץ, אורי

ח פתרו] שי י□110<הטד ב
 לנגע פיתרון מציע הקורא
הטל השחתת של הכאוב
הציבוריים. פונים

סגו בתאים התקנתם הפיתרון:
הפתו ציבור במיבני ומרווחים רים
 המאוחרות. הערב לשעות עד חים

 בדוק והעניין — כאלה טלפונים
 תקלות וללא היטב פועלים —

 נעים ואפילו ונוח שנים, במשך
מהם. לטלפן

 מעט להשאיר כמובן, צריך,
 לרכז יש אולם ברחובות, טלפונים

 ב- הציבוריים הטלפונים רוב את
הנ״ל. מהסוג ציבור מיבני

אביב תל־ אלון, אלי


