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 מאמץ זה בנאום השקיע כי נראה שמת.
ב אותו הקליט הוא ובלתי־רגיל. עצום

 ל- בניגוד על־פה, אותו ולמד רשמקול
הכנה. ללא לדבר מינהגו
 ריתה שלאיחוד העובדה לכך גרמה אולי

 שהזכיר מאחר בעיניו, מיוחדת משמעות
 לאוכם־ כשבא נעוריו, מימי זכרונות לו

 מן חרדת־קודש ואחוז צעיר כערבי פורד
הסודאך.

ה בעולם מדי מעטים לנו. חסר הוא
הרגיש. והלב הישר השכל בעלי אנשים

 שעורר מיוחד, משהו לאדוארד לו היד,
 יודע ואני אותו, שפגשת שמח אני חיבה.
 אותך. שפגש עצומה שימחה שמח שהוא

 דברי־הניחומים את לבני־משפחתו אעביר
ישמחו. שהם יודע ואני שלך,

מכתבים
בסלע איתני
 גאה אשר, להיות מוטב איתני: לרינה
 מבחינה מפוקפקת יהודיה מאשר וישרה,

הלכתית.
 אלא — תתגיירי אל־נא עשי: זאת לכן

 למען — למלחמה ידך ותני היי! אדם
המדינה. מן הדת הפרדת

ק ע , 3י י י ל תל־אביב א

(המשך) ל״סאבה״ ספר
 שהתלונן גונדר בנימין הקורא עשה טוב
מחב שקנה הטלביזיה מכשיר על רם בקול

 יש ל? גם ).1428 הזה (העולם סאבה רת
לגורלו. שותף ואני כזה, מכשיר

 עומד שלי החדר שבאמצע לי איכפת לא
תועלת. שום בו שאין מיותר, מכשיר

 כרבע יום כל מבזבז שאני לי איכפת לא
 ותהיה משהו, בו לקלוט שווא במאמץ שעה,
מטושטשת. תמונה אפילו זאת

 עלול היומיומי שד,רוגז לי איכפת לא
אולקוס. לי להביא
 צוחקים ידידי שכל הוא לי שאיכפת מה
ממני.

תל־אביב אוריאל, א.
הראשון הפרי

 הזה (העולם הגדול״ ״הטיהור מאמרכם
ישראל. ערביי לכל טובות בישר ),1421

ו קולק לובראני,
 כולם — עמיר
 היא תקוותנו עפים.

יאכ לא שיורשיהם
זבו.

לק מחכים אנו
הרא הפרי את טוף
 הממשלה של שון

ד,־ חיסול החדשה:
הצבאי. מימשל

תופיק, נאסר
עראבה

1 לזקן לנדנד לא
ש פעם כתבתם

לאחר מיד מהזירה יורד בן־גוריון היד, אילו
גדול מנהיג נשאר היה הוא סיני, מיבצע

 סבור אני לכן העם. בעיני גדול ומצביא
 שתפסיקו מוטב שלו, בשעת־השפל שעתה,

בדמו הציבור בזכרון ישאר והוא להזכירו,
 תגרמו לו, לנדנד תמשיכו אם הנוכחית. תו

הפוכות. לתוצאות
 נידיורק גורדון, דויד

הסוס על אנשים
 לא — )1425 הזה (העולם הגרושות אתן

מבי הרווקות, אנו, במערכה. אתן בודדות
 — מצבנו לב. בכל איתכן ומזדהות נות

ל כמעט שוזר, — ומעלה 24 מגיל בעיקר
חלוטין.
 נשים יותר הרבה יש הזו שבארץ נכון

 אך ממש. של גברים מאשר משכילות
 כל ואין הסוס, על עצמם מרגישים אלה

 שהם מה לבין הממשי, ערכם בין הקבלה
להיות. מתיימרים

תל־אביב ,25 בת חתיכה אתי,

קדוש מקום
 אני בה — בני־ברק כמו מפוארת בעיר

 בתי־קולנוע, שני רק יש — שנה 14 גר
 אין גפרורים. קופסת של בגודל הם וגם
 בתי־ כמה מלבד אחרים, מקומות־בידור יה

ו ביליארד משחקים שם מפוקפקים, קפה
 שידאג מי אין ובכלל, הזמן. את הורגים
לנוער.
 בעיית את יפתרו וישיבות בתי־מדרש האם
 מנוער נכבד חלק המהודר, החילוני, הנוער
כות והרבה ברדיו מדברים הרבה העיר?

 ביותר והמכאיב פיתוח, על בעתונים בים
ואפ רשלנות בגלל מזניחים שאותנו הוא

 הרוצה אדם, שכל מורה הבריא חד,גיון
 את לעבור חייב היהודית, הדת בן להיות

 כן לא ממנו. הנדרשים הגיור תהליכי כל
 להתבולל הרוצה באדם כשהמדובר הדבר
 אינו הוא הלאומי. במובן רק ישראל בעם

 תהליכי לעבור חייב
להס ועלינו גיור,
אז שהוא בכך תפק

 דובר ישראלי; רח
מק העברית; השפה

עברי; חינוך בל
ומעו בצה״ל משרת

הישרא בחברה רה
לית.

ב חיים אנו אין
 או דו־לאומית מדינה

ש־ כפי רב־לאומית,
 עיון לאחר מתרשמים

ישרא בתעודת־זהות
 את מציינים שם לית.

 שקובעים לאומיות לפי הלא־יהודי הישראלי
 למרות לפעמים — שרירותי באופן לו

הקיימות. לעובדות בניגוד ולפעמים רצונו
 לא עבד־אל־חמיד שבימי תורכיה, אפילו

 התקדמה לצבאה, ונוצרים יהודים גייסה
 לתורכים נחשבים ויהודים נוצרים מאז.

החוק. בעיני
להת לנו הרשו בעולם המדינות רוב

 הישראלים אנו רק המובנים. בכל בהן בולל
האחרים. את דוחים

 כשאחרים ורע גונב, כשאני טוב בקיצור:
ממני. גונבים

 ירושלים שירזלי, ישראל אחינועס

הגדולה הדיבה
 ל־ מקום שאין הדעה הובעה בעתונום

 אביגור שאול ונגד מפא״י נגד דיבה מישפט
 שתפרסמו תקווה אני ).1426 הזה (העולם

 את נוגדת שהיא למרות בעתון, דעתי את
שלכם. זו

 עומדת התביעה שמאחורי כתבתם, נכון
 קומתה, שיעור מלוא בכל החרות תנועת

 הם הריויזיוניסטים הרי בכך. פלא אין אך
ה במוחו שנרקמה בעלילת־הדם שנפגעו

מסע־ד,בחי בעת בן־גוריון, דויד של שטני
 ניצח הוא בפולין. הציוני לקונגרס רות

זו! מעלילת־דם כתוצאה בבחירות
 מפא״י שלטת מאז העיקרית: התוצאה

 תנועת ובמדינת־ישראל. הציונית בתנועה
משפטית. ועדת־חקירה תמיד תבעה החרות

 בן־גוריון! הצדק״ ״לוחם נגדה? נלחם ומי
 הנוכחית הפרשה בין לד,שתת אפשרות אין

 רק להן שיש הזתעתית, עלילת־הדם ובין
 יצר בדורו האחד אחת: משותפת נקודה

שתיהן. את
ראשין־לציון בן־יוסף, שלמה

שלהבת נפלה באמידים גם
בית ממשק הצדיקים את להרגיע בכדי
 הכתבה למקרא בתדאי שנתחלחלו ד,שיטה,

ב נשף־הטירוף על
 הזה (העולם חיפה
ש כתוב בה ),1426
הרי משקם, בן אני
 נולדתי, מודיע: ני

ב וחונכתי גודלתי
גבעת־ד,שלושה. משק

התוצ והרי נו,
 כתבה באותה אות:

 בצילום, מופיע אני
 מורה מחבק ניראה

לערבית.
שרון, אמיר

תל־אביב
קורא קול

להופיע? כבר תפסיקו אולי נמאסתם!
ירושלים גדעון, א.

תופיק

שירזלי

שרון

דעחונאות
 במחזור הלימודים יחלו בפברואר ו5ב־

לעתונאות*. הספר ,.בית של הראשון

 בן קורס במסגרת יתקיימו הלימודים
שים ששה  הכשרה לתת שמסרתו חד

העתונאות. במקצוע ומעשית עיונית

ן י ת ב ו ע ו צ ק מ ם ה י ד מ ל נ ת ה י ב : ב ד פ ס  ה
 ידע העתונות* תולדות ובעולם, בישראל העתונות

ה תורת העתונאות, ב תי ת. הכ אי  מבנה העתונ
ת, החקירה דרבי ודפוס, עימוד העתוו, אי  העתונ

ת ו ר ו ק , מ ה י צ מ ר ו פ נ י א ת ה ו נ ו ת ע . ה ק ו ח ה  ו
: ו וכן י ד ר ה ־ ת ו נ ו ת . ע ה י ז י ב ל ס ה ־ ת ו נ ו ת ע ו

 נמנים הספר בבית והמרצים המורים צוות על
אים טה. מן ומרצים בכירים עתונ האוניברסי

והרשמה: מלאי□ פרטי□
וגל־אכיב, קפלן, רחוב ברית״, כני ״בית כית־הספר במשרדי

לייה.
בני־ברק דבורי, יעקוב

לגנב טוב
וה הדתות כל לבני ישראלית לאומיות

יחיה! בדתו ואיש בארצנו! גזעים

לא? ואולי
כשרים תאוות
 סודרי, משפחת של מכתבה את קראתי

במושב גיהינום הפכו שחייה המתאוננת
)4 בעמוד (המשך

כערב. 7 עד אדוה״צ 4 השעות כין יום יום ,222830 טלפון

״דחף״

1428 הזה העולם
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