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 העולם בגליון כי לראות הופתעתי
 להקדיש לנכון מצאתם )2392( הזה
 לשתי בתמונות, מלווים עמודים, שני

 העליון במרתף שהתקיימו מסיבות
 היכן לציין מבלי ליסין, בבית

אותן. יזם ומי התקיימו

 לרחל המסיבה את כי לציין, ברצוני
 במשותף והפיקו ערכו יזמו, מרכוס
 בית תיאטרון לעם, אמנות אנשי
 את כן, כמו צה־ל. וגלי ליסיו

 לנו המסייעים הדיפלומטים
 העליון למרתף הזמנו בקישרי־תרבות

הפעילות ואת המקום את שיכירו כדי

 כר על אותם מענישים היו אילו
 פחות פרנסה מחפשים אולי היו כהוגן,

יהיה. לא זה אבל מסוכנת,

 כיפתם תחת סבורים, המפד״ליים
 טובים יהודים שנטורי״קרתא הסרוגה,

 זה. רגש־נחיתות על יתגברו ולא מהם,
 או סבא אחד כל זוכרים החילוניים גם

 בערה אש־דת אשר ופיאות, בזקן אבא
 היו—אמת על מרביצים היה ואילו בו,

לאדיפוס״המלך. דומים
 את לפרסם לא אחד: דבר רק נשאר

 יפגינו, המפגינים חוצות. בראש הדבר
 את ישתיקו ואמצעי־התיקשרת

את יבקשו שהחרדים כדי המהומות,

 האופוריה מקום את כאשר כעת, שלא.
 הקשה, הדיכאון תפס בגין של

 הידרדר אלא השתפר, לא מצב־רוחנו
יותר. עוד

 . נמצא הלאומי שמצב־הרוח כנראה
 של מזה יותר נמוך דרגות בכמה תמיד

המנהיג.
חיפה רידד, יוסי

הפריטים לשיקום קר!
 קונססרוקסי־ התנחלויות

ביות.

לו ורע בגין
הפוך יחס לא

לו וטוב בגין

פרימיטיווית איברים כריתת
 יגיל, לגדי מאוחרת גרית״מילה על למערכון ברדיו כשהאזנתי

 מהמדינה. הדת להפרדת השורשי המחסום בעצם שזהו חשבתי,
 עובדי״אליליס, של ואבזרי פרימיטיווי מינוזג היא העורלות כריתת

 האדם של הפחד בגלל ימיט עד מעמד החזיק הפלא שלמרבה
די! לפקידי״הדת: ולצעוק לקום המודרני

 מסורת גם אבל מאובנת. למסורת הפך הזה האידיוטי המינהג
 בפירוש, קבעו רופאים בלתי־מוסרית. היא באשר לשיפוץ, זקוקה

 שאין כשם העורלה, את לחתוך צורך אין בריאותית שמבחינה
 די הנקיון, לצורכי האף. את לבדות או האוזניים את לחתוך צורך

ובסבון. במים רוחצים אם
 העולם בורא בלבד. סימלי באופן לבצע ניתן הברית טקס את

 התכוון שלא כשם גופנו, איברי את ממש שנחתוך התכוון לא
 שכך למרות - עין תחת עין שנעקור או בכורינו, את לו שנקריב

בתורה. כתוב
 מהכפיה לשיחתר באמת שואפות אשר שהמיפלגות, מקווה אני

 במצע גלוי באופן זה עניין להזכיר דיין אמיצות יהיו הדתית,
שלהן. הבחירות

העתיקה יפו בקטי, שירית

 לשתף כוונה מתוך בו, האמנותית
נוספות. בדרכים פעולה

תל־אביב נבון, כעמי
א הקוראה 9  יחסי מנהלת הי

ליסין. בית של הציבור

• • •

אדיפוס תסביר
פרנסתם. - החרדים הפגנות

 הסיירת מגיחה אלול בהתקרב
 פרעות לפרוע שערחם ממאה השחורה
 (חיל חנ״ח בסיוע — השנה בישראל,

חסודות). נשים

 המטרה. אלא חשובה, הסיבה לא
 היד את לפתוח יש החגים לקראת
 שם. הם באשר שונאי־ציון, של הנדיבה

 גייסות מתפרנסים אלה תרומות על
השנה. כל השם

 עבורם שנעשה מבלי נדבותיהם
תעמולה:

הרצליה ויינשטיין, שלום

• • •

הבכי ועל הצחוק עד
לו. ורע בגין לו, וטוב בגין

 בפניו במצב־רוחו, דשים כולם
 לא מדוע שלו. בדיפרסיות הנפולים.

 האומה? של מצב־רוחה את גם מודדים
 אם גם — עמך של הרגשתם אומנם,

 הרבה היא — מיליון ארבעה מונים הם
 של מהרגשתו חשובה פחות

 נושא זה גם אבל בכיר, פוליטיקאי
החדשות. בשולי ולוא לאיזכור, הראוי

 עגומה: בתופעה הבחנתי זה בעניין
 עלז בגין מנחם כאשר שנה, לפני

 בכאב לשוננו את כולנו נשכנו ושמח,
 כי נראה היה והשכול. המילחמה על

 של ריגשותיהם בין הפוך יחס קיים
מסתבר אך עמו. ושל ראש־הממשלה

 הפכה הערביים הפליטים בעיית
 של ניסוחו לפי מזג־האוויר, לבעית

 ואיש עליה מדברים הכל טוויין: מרק
לפיתרונה. דבר עושה אינו

 מאיר רבי על-ידי נחשב גוי של גזל
 יעבור. ואל ייהרג של חמורה לעבירה

 במצב נטל־האשמה עיקר כי ואם
 אין מדינות־ערב, על מוטל הפליטים

 ולוא — עצמנו את לפתור יכולים אנו
חלקית. מאחריות

 יהודית־ קרן להקים מציע אני
 העולם, בכל כספים שתאסוף ערבית,
 — העשירות. במדינות־הנפט ובעיקר
 של מחדש ליישוב ישמשו הכספים
 — מיוחדות בהתנחלויות פליטים
 קבלת ותוך חוק על־פי הכל כמובן,

 מהשילטונות. הדרושים האישורים
השונים.
 להישגים רק להגיע שניתן ברור
 הבעייה, של מימדי־הענק נוכח צנועים,

 אינה שהממשלה שבמקום נראה אך
̂  על חובה שונים, מטעמים לפעול יכולה

שלהם. את לעשות לנסות האזרחים
 בעצה, להשתתף שמוכן מי כל

 פעיל להיות או בתרומה בהצעה,
 ,6930 לת׳ד לכתוב מוזמן בעניין,

ירושלים.
ירושלים פלג, ראובן ד*ר

לידיעת
הקוראים

 מיכ־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תביהב
או לכתוב בקצרה, אותם

 במוח במכונת־בתיבה תם
 בלבד האחד ציז־ו ועל כפול

 תינתן עדיפות הנייר, של
 למיב* תמונות למצרפים

תביהם.
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