
החילוני... החנוך

...ופריו
של ההסברה מחלסה ע־י מוגש

ת חזית לאומית דתי
מפלגתיים ובלתי המזרחי-הפועל־המזדחי

 לנובמבר 9 ,8 ביימיב
חדשים! קורסים מתחילים

 ומודליזצידז גזירה קורם )1
 ו־ קונפקציונריות לתופרות,

!למתקדמות
 חדישה! הכי השיטה
ה ד י !וקונפקציה מ

ל וגזירה תפירה קורס )2
! מתחילות

מודלים! ציורי קורס )3
״ליאונורה״ בית־ספר

 ד2 המלך שלמה רח׳ תל־אביב,
החיות) גן (על־יד

8—4 ,1—9 יום יום ההרשמה

בי סי קלנ ס ק א
 תל-אביב ההרשמה:

אחה־צ 8־5 2פינסקר רח

י איחוד ומ לא
 ספרדים של מיסודם
מזרח עדות ובני

מזרחי! - ספרדי
 והיחיד האמיתי היעיל, הבלתי־תלוי הכוח הוא הלאומי האיחוד •

!זכויותיך על הגנה לשם מוכשרים מועמדים שלרשותו
 אותך השאירו אשר הישן המשטר למפלגות קולך את תתן אל •

שנייה! ממדרגה אזרח
 לחוץ־לארץ נסעו ולא בארץ נשארו הלאומי האיחוד מנהיגי •

 למען מפלגות בהשראת צצו אשר הרשימות ראשי כדוגמת
 הספרדים־' למען קמה אשר והתוססת הרצינית התנועה הכשיל

מזרחיים.
ס״ר. ורק אך להצביע יש לכן »
המדינה ולטובת ילדיך עתיד למען •

סד סד

םכחבים
הבד־הגלים

 העורר של ממאמרו הבלעדית המסקנה
 היא ),1152 הוה (העולם הבלים״ ״הבל
 ולא הבחירות, ביום בבית לשבת שיש

 בז העושה לדעתי מפלנה. לאף ■להצביע
 ריסוק־ במרינה האלמנטרי נשקו על מוותר
 לזרוק אולי מוטב שלו. הקול — רטית
 את זו בצורה ולהביע לקלפי; ריק פתק

 בחיבוק משלשבת הכללי, הרקבון על דעתך
בבית. ידיים

תל־אביב אהרונוביץ, אליהו ד״ר
הכל הבלים, הבל ״לכן כותב: העורד

 חריע ואין שיהיה, הוא — שהיה מה הבל.
 הקטנות שההכרעות מי הבחירות. שמש תחת

 אל אולם להצביע. יוכל לו, ...חשובות
 בהכרעות מטפל שהוא לרגע עצמו ישלה

אחרת..." בררד יוכרעו אלה הגדולות...
 לו .מאוד מרוצה היה תש״ד של הבוחר

דרד. באיזה יודע יהיה
מרחביה א., ראובן

קו תיתכן שנים חמש שבעוד יתכן ...
 או עד אולם לחרות מפא״י בין אליציה

חרות. — השינוי את לנסות כדאי
תל־אביב עוזיאל, א.

מפא״י  כר כל כבר אירננה כנראה ...
מו הבאה שהקואליציה הדברים, את טוב
 הכריזה מרוע להבין אפשר בכיסה. גהת
 הוגנת היא הבחירות. ביום שבתון יום על
מראש. נצחונה את

תל־אביב ברלוי, אהובה
 הכל הבלים, ״הבל טעו שקוהלח נכו!
 איני העורר, מאמר למקרא אולם הבל.״
 העממי, הפתגם את לו להזכיר שלא יכול

 תזכיר אל התלוי ״בבית — פחות לא הנכון
החבל.״ את

פתח־תקוה ויסוקר, גדעון
 של אוסף שעליידי חושבת מפא״י אם

תחו וארחי־פרחי־טקטים ארחי־פרחי־אולונים
 הבחירות, שיטת לגבי הקהל בדעת שינוי לל:

טועה. היא
נתניה גבריאלי, יורם

 נקודה לי תן ארחי־פרחי־מדס: שקבע כפי
הבחירות. עולם את וארים למפא״י מחוץ

אמא שד דוגמה
 אוחז כשהוא ביבר שאול של התמונה

 שלו המילה ברית לאחר מטמור, בדניאל
 מי את .מוגזמת היתה ),1152 הוה (העולם
 כמו אמא לתינוק כשיש ביבר שאול מעניין

 האופנה דוגמנית שהיתה מי מטמור, קטי
הנערצת?

רמת־גן נהוראי, שרגא

 תמונה). (ראה האבא גם האמא, רק לא
 כמו נחמד די נראה דווקא ביבר שאול

 סוף־סוף אותו לראות יהיה מעניין סנדק.
... אבא כמו

תל־אביב והחברה, א. א.
והאופנה הגיל

 האלוף של דבריו את בזוועה קראתי
 שהיה ערבי לכל בבטן צרור שהבטיח דיין

 האם ).1150 .הזה (העולם לדבר לו מפריע
 דיין האלוף של זו ועיוורת קיצונית .שנאה

והע השכם המלחמתיות והכרזותיו לערבים,
מאד? חמורה לסכנה גורם מהוות אינן רב,

מגדל־אשקלזן אסולין, יוסף
 האם נגמרו. כבר בבטן צרורות של הימים

 הצעירים בין עצמו הרואה דיין, האלוף אין
מיושן? קצת במפא״י,

תל־אביב רוזנר, יפה
הרעש שכר

 מזרח בארצות מסיור עתה זה חזרתי
יהודים, עם פגישות לי היו שם אירופה,

3 ,2 ,1 מטמור
 .אני הקומוניסטית, המפלגה. צמרת אנשי
 של במאמרו שנאמר מה כל לאשר יכול

 ),11־49 הזה (העולם רעש״ ״טיבצע העורר׳
 עסקני של המיותרת שבשתדלנות הנזק על

 טזרח־ מארצות לעלייה אמריקה, ציונות
אירופה.
 רק בפני התלוננו אירופה מזרח יהודי

 וה־ בגורלם החעניינות־היתר אחד: דבר על
כ שם הנחשבת הציונות, מצד שתדלנות

הקומו ואנטי־קומוניסטית. בורגנית תנועה
ב לי אמרו והבולנרים הרומנים ניסטים

 מולדת אהבת להבין יכולים הם כי פרוש
 כשם תתחדש, לישראל העליה וני מהי,

כשטטשלות רק אבל בעבר, מותרת שהיתה

 עליה זו כי ישוכנעו אלה מדינות שתי
 עליה ולא הישראלית למולדת אהבה בגלל
הקומוניסטית. למולדת השנאה בגלל

 .הרעש. בנלל הופסקה מרומניה העליה
 על־ידי שנאמר מה בגלל כר כל לא אבל

 שהוקם הרעש על־ידי כמו ופרם בן־גוריון
ה והעתונות האמריקאית הציונות מצד

הקפיטליסטית. יהודית
ירושלים לוי, ליאו ד״ר

בסיבוב תאונה
 ב־ הסיבובים על התרעתי שנתיים לפני

 שתעצור־ קערה בצורת הבנויים י סדום, כביש
 הרכב של הישר התאוצה קו את תפנה

 הכביש. שיל זרימתו המשד לכיוון־ הצידה,
 עתה לדבר מרבים דימונה אסון עם בקשר

 נאמר לא אולם צרים, שהם הםיבובי.ם על
 להוות העלולה הסיבוב, של צורתו על כלום
 האו־ של הנסיעה לקו מחוץ לגלישה סיבה

 התחבורה. למשרד בזמנו פניתי טוקאר.
בנידון. דבר נעשה שלא כנראה

יונה כפר ודישון, א.
לאילנה נישואין
אילנה כי )1152 הזה (העולם כתבתם

עח

 250 תקבל קופר־עדן
 עבור .לשבוע דולר

 ״רות בסרט הופעתה
מ וכי המואביה״,

ח תהית זה סכום
 20 להפקיד ייבת
 מיוחדת בקרן אחוז

 שתגיע ער שמה, על
 .21 — בנרות לגיל

 בקלות יכולה אילנה
ה מכל להיהנות

א שתי מה סכום:
 זה לעשות . צריכה

 גבר עם להינשא
ש ,21 לגיל מעל

 לה ידאג כי יצהיר
בשלמות.

תל־אביב דווים, רות

הלב ובחיר הבוחר
 הבחורים .את האשימה אבו־חטיב חנ׳לה

(ה המוהר בעיית על בדברה המוסלמים,
 את המשלמים הוריהם כי ),1151 תזה עולם

 זוגם. בנות את למעשה הבוחרים הם הטוהר,
 הוא האב המקרים ברוב כי עמה מסכים אני

 השאלה אולם הבן. ולא האשה את הבוחר
 המוסלמיות לנערות בוחר מי אחרת: היא
 המקבל האב, זה האין — לבם בחירי את
 עבורן? המוהר את

חנ׳לה. של לתשובתה מחכה אני
אל־גרבייוז בקה מוסלמי, צעיר

לזקנה לב
 )1152 הזה (העולם שלבם מיכאלי אלישבע

 להכניס צריכה היא מדוע אותי. הורגת
 מופיעה שהיא לפני ישלה לחזייה פרוטזות

המתברגת? הרגל לה מספיקה לא האם הזקנה? ‘כגברת
 נתניה בר־אייל,. יהודה

 מת־ רגל לה יש המפורסם: בשיר כמו
 את ובלילה / ציר טל וראשה / ברגת

הקיר. על היא תולה / ידה
 הגברת של דמותה את לתאר הצלחתם

 אחר. עתו! אף זאת עשה שלא כפי מיכאלי
 של הבכורה לאחר מיד עצמי את שאלתי
או היא מי הזקנה״, הגברת של ״בקורה

 של לבו את לכבוש המצליחה זקנה, תה
 הבמה? •על להופעתה הראשון מהרגע הצופה

 אן לי אמר לא מיכאלי אלישבע השם
 המאמר את שקראתי לאחר עתה, הרבה.
 מכירה שאני הרושם לי יש עליה, שלכם
.מקרוב אותה . .

תל־אביב שנטמן, ברטר,
אלי החדשה, הבימה כוכב על בסיפורכם  רמזתם רק ),1152 הזה (העולם מיכאלי שבע

 בדרכה התגלגלה אליהם הסבל תהומות על
 שבעתיים משמח כן על שמי־הכוכבות. אל

בהצלחתה. לחזות
תל־אביב דורון, נירה

.5/5 7 אלי ...
7באר־ ברון, מוסד,

ומזלות?... כוכבים עוברי אתם ממתי
רמת־גן שוזרץ, דוד

ספסרדים
 סליב לואדי הודות שרק נכח׳ זה אין

 לבעיית ״הלבנות" המפלגות לפתע התעוררו
 עדות מבני מועמדים והכניסו המזרח, עדות
 (העולם לכנסת בטוחים במקומות אלה,
 יהודה, היים הכנסת חבר הנח, ).1152 הוה

 השלישית, בכנסת• נם מפ״ם ח״כ היה למשל,
 שליח כנער עבד עוד בן־הרוש .כשדויד
.הח׳טמל בחברת . .

תל־אביב גורי, אליהו•
אלה ספרדים: של. סונים שני יש ...

שות בהיותם עדתם בני כאב את הכואבים
 ומבקשים המסתדרים ואלת לגורל, פיהם
אח בסבלות ספסרים בהיותם הגאה טובת יהם!

נת־ים .היון, מוריס
ספסרדים. בקיצור:

 החדשים, הח״כים מכל שאחר חושבים אתם
 יניד הררש", ״בני לכנות היטבתם שכה

 במזנון כשייפנשהו בן־הרוש לדויד שלום
לכ מתחת שזה כאילו יתנהג הוא הכנסת?

 אפשר פסיכו־אנאליטית מבחינה אבל בודו,
 רגשי מפתחים. שהם בכר זאת להסביר

. תודה לו חייבים שהם האדם כלפי שנאה, . מקובל. פסיכי תהליך .
חיפה שור, מרים

ה ס עול זז44 ו 153 הז


