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 לשלום חדשות ״דרכים
- ערב״ ישראל-ארצות

הבינ הסימפוזיון פרטי־כי
— ״ניו־אוטלוק״ של לאומי

עמודים. 259

 מחלקת — ראשית הפצה
 פועלים, ספריית ע״י האספקה

 — תל־אביב ,73 אלגבי רחוב
בארץ. הספרים חנויות ובכל

״ ד י ו ל ״
ת הבינלאומי המכון תבו תכ לה

 מכתבים אלפי
 אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיב,

של מיסודה לטכנולוגיה הספר בית
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 אדם כוח אגף הבטחון, משרד
העבודה מחלקת התעשייה, בעלי התאחדות

חד־שנתיים יום ללימודי ההרשמה החלה
ק מ ב : ת ו ע ו צ י

ט טו  מכונות סר
 ואדריכלי בניין סרטוט
פנים ועיצוב דיהוס

 וסרטוט מכונות לסרטוט בקורסים הלימודים
ובפיקוחהשל באישורה נערכים ואדריכלי בניין

הטכנאים הסתדרות

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
 בכל ,62 מס׳ המסגר רחוב הפוליטכנית, המכללה מוסדות ^

).36487 (טלפון בערב 7.00 עד בבוקר 8.00 השעות בין יום
 משוחררים, חיילים ולהסזנת לטיפול היחידה הבטחון, משרד ^

הקריה. ,12 מס׳ ב׳, רחוב
 מונטיפיורי רחוב העבודה, מחלקת התעשיה, בעלי התאחדות +

 12.30 השעות בין ו־ה׳, ב׳ בימים ,16 מס׳ חדר ,13 מס׳
אחה״צ. 2.30 עד

.1963 בספטמבר וייפתחו בתל־אביב יתקיימו הלימודים

מכתבים
לגולדה תנו
ש מוסווית הבלתי לשמחה אני״שותף אף
 ם! בז־גוריון פרישת עם הזה העולם הביע

 שמחה, כדי שתור חושב אני אד השלטון.
 מטוב! לדעתי שהוא השני, לקצה הפלגתם

פחות. לא
ל מפא״י וותיקי שאיפת תתגשם אכז אם

יק שהדבר הרי אחדות־העגודה, עם איחוד
ל בן־גוריוז שאיפת את רבה במידה דם

ה והצגת היחסית שיטת־הבחירות חיסול
 תמהני ומסמכויות. טתובן ריק כמוסד כנסת

 המהפכה סיכויי את יקדם כזה משטר אם
העברית.

ירושלים רותם, יובל
בכנ אשכול של ההספד שכדברי מעניין

 היה לא בן־גוריוז, של פרישתו על סת,
 אהבת- על אחת טילה להזכיר יכול אשכול
 בן־ כי לציי; וצר בבן־גוריון. שיש ישראל
 אשר המשטר ראשי מיחידי אהד הנו נוריון

 אצל ביטוי לידי שבאה (כפי אהבת־ישראל
והלאה. ממנו היתה — ואחרים) ז״ל הנשיא
 הסטודנטים בקרב דעה כאן רווחת אנב,

 כי כחבר־כנסת. חייו את יסיים שבז־נוריוז
 על־ לדין תביעתו מפני לחסינות זקוק הוא
 זה אם בארץ. ונופים חוגים מיני כל ירי

 בן־אליעזר אריה על־ידי ההיסטוריה למשפט
 בתקופת מכוונות שניאות על אם או ובו׳,

 בחר מדוע הסיבה היא כאן ואולי המשטר.
כ״עיר־מקלט". הכנסת את בן־גוריון

ניו־יורק חבצלת, א.
ל נתנו לא מרוע

ממ להרכיב גולדה
נול היתה לו שלה?

ממש מרכיבה דת
בראשה, ועומדת לה

נפס מיד היו הרי
הפוילע־ כל קים

 המפלגות בין שטיק
 יותר היתה והכנסת
 נולדה שכז רגועה.
 על אהודה מאיר

הבית, חברי רוב
 הזקן מאשר יותר

ואשכול.
 פחד הזק! — אבל
תכהן'במ היא שאם

ו פרם אזי קומו,
 אבודים יהיו דיין

אבודים. כמעט הם כעת גם לגמרי.
חיפה ג״ א.

המדינה בטחון למען
 לחלל הרוסית החללית ששינור כנראה

 חי שהוא חושב והוא כהן שלום על השפיע
 הוא הזה שהעולם כותב הוא אם הירח, על

 רעת על המשפיע במדינה היחידי העתי!
״סס היא האמת הקהל. סולד מהעם שכ̂־

 נם מסוייטת ובמידה למיניהם מהשטאל״ם
האחרונות). בבחירות שהוכח (כפי מטפ״ם

 לשלושת הזה העולם של האישית השינאה
מע — ופרם דייז בז־נוריון, — הגדולים

מע שהפכתם אתם, דעתכם. על אתכם בירה
 מאיר, נולדה הנקמנית האשה של ריצים

ארן עם ביחד לפרוש מזמז כבר שצריכה
וספיר.
 את לפרס לתת יש: המדינה במחוז למעז

 החוץ, תיק את דיין למשה הבטחון״ תיק
 את ולאלמוגי התינור, תיק את יזהר לס.

מפא״י. מזכיר תפקיד
הל־אביב אשרי, יוסף

כרית כני שינאת
 אשכול״ של השעות 200״ הכותרת תחת

 )1346 הזה (העולם
 הזה: בקטע ניתקלתי

להב לפרס ״נותר
 ב־ אנפיו. את טיח

 הצלחה, של מיקרה
 לו נראה אחד אנף

 החרות תנועת בטוח:
לה ותמשיר היתה

טבעי.״ ברברית יות
 מיהו יודע אינני

 אולם המאמר, כותב
 על האינפורמציה את שאב מניין תמהני
 חרות־פרס. הברית
 חרות ראשי שינאת

עוב היא פרם את
להז ודי קיימת דה

 של התקפתו את כיר
 בעת פרם, על בנין

הח הממשלה הצגת
הבטחון. ממשרד סילוקו את בתוקף דרש בה דשה,

 תל־אביב ג״ רפי
 אחד ״אגף תנזילים על היה בכתבה הדגש
 היחסים החמרת על בטוח.״ (לפרס) לו נראה

 לאחר שבאה פרס, לבין החרות תנועת בין
.1347 הזה העולם דיווח מכן,

כלידה קולות
 להר־ התקשיתי האחרונים הלילות באחד

 נזכרתי פשוט המאוחרת. השעה אף על דם,
 עכשיו ונבהלתי. עזב, שלנו הוקז כי לפתע

 היתה: שלנו הסיסמא תמיד יהיה? מה
כעת? נגיד ומה נגיד ולטי לזקן", כז ״הגירו
מפ לאחוות עתיר עוד יש דאגה. אל אבל  בחירות מערכת כל לפני הפועלים. לגות

בשקט. ישון5 אפשר זה ואהבי לאשכול!״ קול ״הבו להמונים: לצעוק יש
גבעתיים דגני, ישראל

האחרת גרמניה
הו בערב, 8.15 בשעה ,24.6ה־ שני, ביום

 גרמנית טלביזיה בתוכנית בז־נוריון פיע
בעב נאום נשא הוא ״פאנורמה״. הנקראת

 קורא הוא בו לגרמנית, תורגם אשר רית׳
 ולא היה אשר את לשכוח וליהודים לישראל
.1940 של גרמניה עם 1963 של גרמניה את להכליל

רב־ כנגד מוחה הריני באז, החי כישראלי

רפי

1348 הזה העולם


