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גיזם היא הכורדי העם רצח נוכח  אופרוטו
די כעם מי כי ביותר. גבוה בדרג הו  טעם הי
 עומד הנאור העולם כשכל רצח־עם, של טעמו

 ויכרם חילול שזהו אומר הייתי מנגד?
נים ששת של הקדוש ו לי  ו־ הטבוחים, המי

 של האנושיים לזייי־־ס מצלצלת כטירודלחי
די העם הו בכלל. והעולם הי

ה השקפותיו אבל
ות טי לי העורך, של פו

 של לעתידה בקשר
 והשתלבותה ישראל

ב עומדות במרחב,
ל מוחלטת סתירה

ש הזועקות, עוברות
א הנכבד העורר  מבי

 הזה (העולם אות;
1347.(

ש־ העורר עוש״י טו
ל תוכל לא ראל

ימים, לאורר התקיים
 של במסגרת אלא

 מרחבית קונפדרציה
גו אה הוא גדולה."

תפי שתי שיש רם
 במרחב כיום סות

שלנו: הים־תיכוני
חור )1 , אי ון שלילת תור טוטאלי  הצבי

 מרכזי שלטו! תחת חלק, כל של המיוחד
ד השקפת אותה בעלי ובכן, אחד.  איחו

מן כעת עורכים טוטאלי  כיבוש מיבצע בתי
 ערבית שהיא בארץ הנערך מיבצע אכזר׳,
 מרעילים. בגזים שימוש תוך אחוז, במאה

 הערביים, אחיו עם נאצר מתנהל כד אם
אנו? בגורלנו יעלה מה

, איחור )2 בי  שמירת כדי תור קונפדרטי
ון די הצבי הו  מתבצע הנה אר חלק. כל של הי

ו לנגר נ י נ ממ על־ירי הכורדים רצה־עם עי
מ אחד העורד, לדעת שהיא, בגדאד שלת

האיחוד. של השניה התפיסה מוקדי
 — הערבים של זו מיוחדת שיטה לנוכח
ם והתעללות התאכזרות כלומר: במיעוטי

השתל על לחלום ז אי — עדתיים לאומיים
.20ה־ המאה של במרחב ישראל בות

קריית־יס נדנבאום, ל מיכאל
וקטנים שוטים
רים לזמנים  ״הארץ״ עיתוז הגענו. מוז

הכו תחת במאמר אשכול לוי את מתקיף
 על אותו ומגנה הוזכר״, שלא ״הנושא תרת
שהת שלו הכלכלית בתכנית הצליח שלא

 נוקט הזה שהעולם בעוד הפיתות, עם חילה
ומתוז. שקט קו אשכול לגבי

תל־אביב רולר, תומס
 )1328 הזה (העולם שבועות כמה לפני

 לוי של ״מעמדו הבאה: התצפית התפרסמה
ד של בלתי־מעורער כיורש אשכול, י  בז דו
וז  זה רקע על ומתערער. הולך — נורי
 עם מפא״י, בצמרת האנדרלמוסיה גוברת

וי אישיים סיכסוכים של סימנים נ שי חזי ו
. תות מי  של העיקרית האמתלה בעוד פני

בי ת אי־הצלחת היה אשכול אוי ו י נ ה המדי
רידת החריטה כלכלית כתו מפא״י יוקרת וי

ת שהסיבה הרי מכד, צאה תי  היא, האמי
 מעצם בז־נוריוז של רוחו מורת כנראה,

ל העשוי יורש־עצר, של והתעצמותו קיוטו
ג רבים דעת על התקבל ״ כמנהי  אלטרנטיבי.

 את זה נביא קיבל מנייז לדעת מעגייז
 חורבז שמאז שאמר מי אמר כי השראתו,
לקטנים. או לשוטים נבואה ניתנה ביח־שני

 מגן קיבוץ רוטנכרג, דני
הש את ובעקרבים. בשוטים לייסרו אין
 שעת אותה שרווחה המציאות מן שאב ראתו

 שה־ה מציאות הפוליטים. הקלעים מאחורי
 שינויה, על לבשר העברית בעתונות ראשון
 שבוע בך,גוריו!,׳ התפטרות על ויבא נאשר
מראש. ימים

 את שיחרר שבז־גוריו! ששמעתי ברגע
 מה חשבתי גדולה. חרדה עלי נפלה בטאו,
 לבטחוננו. ידאג ומי עתה, גורלנו יהיה
 שום הרבה ולהפתעתי ימים במה עברו והגה
עלה. המוראל להיפר, קרה. לא דבר

תל־אביב דוקדק, חוה
באוניברסיטה? קירה מה

 שאירע מה על לקרוא הזדעזעתי פשוט
 .1.1346 הזה (העולם מנצורי הערבי לסטודנט

 מסוכנים נושאים על וויכוח לערוד רגילים
בשלום. עובר והכל צבאי, ממיסשל יותר

 בוחרים מרוע עצמי, את שואל רק אני
כזו? עונש בשיטת להם

 לעשות ניסתה האוניברסיטה הנהלת האם
ש ייתכז איר הסטודנטים? לאותם בירור
 כוהליו? בי! כזו הפקרות ירשה עליון מוסד
ניברסיטה שהנהלת תקווה כולי תדון האו

די מאמץ ותעשה  להבטחת מתאים לסידור מי
נו ובטחוז לימוד ניברסיטה אחי העב באו

 בישראל, הערבי והעם הנוער אנו, רית.
 הלומדים שלנו בנים לאותם מאד צמאים

ניברסיטה.  רוח בנו יטעו הם רק בי באו
נו היה ד ויכי להם. המחכים לבנינו עתי

קלנסואה נטור, סוכוזי
ניות, 'תלמידי  השמי

בחי לפני העומדים
מעט מחפשים נות,

ות שקט.  נר ואני הי
 סואן, ־עירוני במרכז
 לספריה־הל- הלכתי
ת ללמוד כדי אומי
לספ בכניסה בשקט.

אותי עצרה ריה
ו ממושקפת בחורה
תל אני אם שאלה

ד ניברסיטה. מי  האו
תי תל שאני לה עני

 לא א היי שמינית. מיד
 חוץ דבר שום אמרה

א ״הכניסה מאשר:
סורה!"

לאו ספריה זו האם היא: שאלתי עתה
 יהודי לאום בעל אני הרי כן, אם מית?
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מצוחצחות
בסולידובלן

 קריולאן מכילה
 שיניים אבן נגד

חניכיים ודימום

 ספרי מיטב - הנוער״ ״עיר לכבוד
 לכל יהרי־ערך פרסים עם ונוער ילדים

הקונים מן אהד
 הגדול, החופש ותחילת הנוער״ ״עיר פתיחת לכבוד

הרשומים הספרים אזת לקהל להציע מתכבדים הננו
וספרי  הילדים שבספרי והמובחר המעולה מן ,

שלנו. הנוער
מטה
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עלינו. יחולו הספרים של המשלוח דמי

משובחת לקריאה הארוכים החופש ימי את נצל

1349 הזה העולם


