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: רונים
 אם תורה. איו — קמח איו אם

זמן. אין — קמח יש
 משח שם אשר התורה וזאת

!נפלו והם — בני־ישראל לפני

אליהו קורא
המיזרחי של השיאון

 עובדה! בשבת. עובדים הדתיים
 השיאון את מפעיל בנק־המיזרחי

בשבת! גם שלו
קרית־אתא אליהו, רפי
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המט לשירות גלוי מיבתב
אורולוגי.

 מחוסר סובל ששירותכם שמעתי
כוח־אדם.
 לפנות לך להציע לי נא הרשה
ו הסוכנות של העלייה למחלקת

 הפקידים את ולגייס הממשלה,
לשירותך. שלהם
ה העלייה הבנתי, מיטב לפי
 עלייה תהיה הקרוב בזמן יחידה

החום. במידות
הלינגר, רק* ה.
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 את לסגור הכוונה נגד
הישראלית. האופרה

 שחבל ייחודי תרבותי מוסד זהו
 צורך היה לבנותו כדי כי להרסו,

 צריך מקימיו. של במיפעל־חיים
בהש מימון של פיתרונות למצוא
 גיוס על־ידי או בנקים, תתפות
בחו״ל. כספים
 מעלה מצידה האופרה היתה אילו
 היתה תנ״כיים, נושאים עם יצירות
 יותר ומושלת ייחודה את מוצאת

קהל.
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חו כתל-אביב גו״החיות
 רבי־קו- יהיו במקומו סל,

מות.
 הוציא להט, שלמה ראש־העיריה,

 הוא בכך מתל־אביב. גן־החיות את
 התל־אביבים, שאנו, לעולם הראה

אנציקלו בכל חיות• אוהבים לא
 יש מסויימת בעיר אם רשום פדיה

 שם רשום יהיה עכשיו גן־חיות.
ו חיות, סבלו לא שהתל־אביבים

אהב שהוא לי אמר דווקא האריה

 היתה זו והכל. הרעש את העיר, את
בשבי. שהוא כך על נחמתו

תל־אביב פשטיצקי, אריה

ס, ו כ ו י ט נ □ א דז! מיי !וו

ר ז ל ג ־ ה ו כ ו ו י ר ו

 שר-החי- סגנית של יחסה
 מעורר הדתיות לכתות נון

זיכרונות.
 על הרדיו בחדשות כששמעתי

 שלה השלט שעל בצרפת מיסעדה
 הכניסה וליהודים ״לקופים :כתוב

 של העויין ביחסה נזכרתי אסורה״,
 תעסה־ מרים שר־החינוך, סגנית
 נזכרתי הגורו. מאמיני כלפי גלזר,

 ל־ חזיר שהכניס באנטיוכוס גם
הע המכבים כאשר בית־המיקדש,

ה לחופש זכותם על למות דיפו
אמונה.
 שנשפך הדם שכל האמנתי פעם

 יספיק הדת חופש למען בהיסטוריה
 מבין אני היום העתיד. בשביל גם

 ו־ לחזור צריך ודור דור שבכל
 - האדם של זכותו למען דם להקיז

בבחירתו. להאמין
 ה־ אחד של ותיק חסיד בתור

 לשלם ומזומן מוכן אני גורואים,
 במלואו! הזה החופש מחיר את

 לי שיכתיב האדם נולד לא עדיין
לא אפילו לא. ובמי להאמין במי

תעסה־גדזר סננית־שר
דם להקיז

 ר,־ לא ואפילו שר״החינוך, סגנית
 החומייניזם על יד־לאחים. אירנון
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ל להסכים נוטה הקורא
 אורי של במאמרו נאמר

 השלום״ ״רצח אכנרי,
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 הממשלה למחדלי קשר כל בלי
 דומני השלום, בבעיית בטיפולה

הידר לפני כיום עומדים שאנו
 של במעמדה נמנעת בלתי דרות

ובגולן. ברצועה בגדה, ישראל
 אירעו ומהפכות תסיסה הרבה

 נוקשים היו התנאים כאשר לא
 דווקא אלא בלתי-נסבלים, או

 המיג־ בקצה האור שנראה בשעה
ליברא של תקופות אחרי הרה:

חשו מיפנה נקודות אחרי ליזציה,
למע הלכה שהודגמה, ואחרי בות
השינוי. אפשרות שה,

ה פינוי שמראה לציין מיותר
 מעין הזדמנות הוא בסיני יישובים

 או במוקדם יעורר, והדבר זו,
הת אף ואולי תסיסה׳ במאוחר
בגדה. כללית קוממות
בפסי מושג לבנין היה אילו
 זאת מבין היה פוליטית, כולוגיה

 וחוסר הלגליזם ברם, מלכתחילה.
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