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)4■ נזעסוד (המשך
 ► שמעתי כי בילבול, למנוע כדי וזאת,

 בקדחתנות המחפש בארץ, רפי עוד שיש
 כדי מקורות, מאיזה חשוב ולא כסף,

והדימוקרסיה. הצדק האמת, את להציל
 סוחר אני כי אלה, בכל עניין אין לי
 ומרי- עופות לשחיטת עסק ומנהל בשר,
טתן.

עכו אמזלג, רפי
וכנים אבות
 הבת השוואות: לעשות דוחפני הרע היצר

ה בבחינות נכשלה עבד־אל־נאצר גמאל של
 ללכת נאלצה קאהיר, לאוניברסיטת כניסה

(ה אביה חשבון על פרשית, לאוניברסיטה
).1452 הזה עולם

עמוס. לו קוראים בן, יש בן־גוריון ולדויד
^ עכו שלום, פרחיה

פנום אל פנים
 החשודים הצעירים שני של סיפורם

 הזה (העולם התיירת של הסמים באונם
 הגבר נידרדר להיכן עד מוכיח ),1453

 הניז־ מוג־לב פחדן! הוא המצוי: הישראלי
 פנים־ להתמודד מסוגל שאינו לסמים, קק

מלאה. בהכרה כשהיא בחורה עם אל־פנים
חדרה רון, אלישבע

הדתות במשרד
 שר־הדתות, של לשכתו פתח ליד ישבתי
״הל כרזה כשבידי ורהפטיג, זרח הדוקטור

הדתות!״ שר אה
ה על נצייר סיסמות אילו הוחלט כאשר

ש חברי את ששיכנעתי אני הייתי כרזות,
״יחו הסיסמה במקום

 הדתות״, משרד סל
ה שרק לכתוב יש
 לאחר אך ילך. שר

ש כשלוש שישבתי
 לישכתו, ליד עות

 חברי כי נוכחתי
צדקו.
 שום מצאתי לא

 משרד לקיום הצדקה
ה שאין ממשלתי

 חוץ לו. נזקק ציבור
המאכל מהפקידים,

 ב־ המשרד את סים
ראי לא חוסר־מעש,

 כשבמקום התפלאתי לא לכן חיה. נפש נו
 להסתלק הפקידים החלו בצהריים, בשתיים

 במשרד, נשאר מהם חלק ואם אחת. בשעה
 הדתית, הכפייה נגד הפגנתנו בגלל זה היה

 מן לסלקנו הזדרזה שלא המשטרה, ובגלל
המשרד.
מסופ אך חוש־הומור, גילה הפקידים אחד

 עיסוקו את מידה באותה הוכיח גם אם קני
 כרזה נושא כשהוא מולנו ■והתיישב הרב,

ב האנטי־דתית הכפייה ״הלאה ידיו: מעשה
נאצר!״ ״הלאה נצרת!״

תל-אביב אלדר, יעקב

אלדר

ממרחקים ■מבט
 רוחי קורת את להביע הריני ממרחקים,

הזה. העולם מן
 מביט אני כאשר

מ בארץ הנעשה על
ל יכול אני רחוק,
 גדול כמה עד העריך
 הדה־ בתהליך חלקכם

העו בנגוריוניזציה
ישראל. על עתה בר

אודסר, פנחס
ארה״ב ניך־יורק,

הניצחי הסיזון
יש סטודנטים כמו

 ב־ אחרים ראליים
מ נתקל אני חו״ל,

מת שאינם ערביים, בסטודנטים לפעם פעם
 הישוב ניהל אותו המאבק בפרטי מצאים
האנגלים. נגד בארץ

ב זו תופעה על כתב כבר הזה העולם
 (העולם לנצח״ ״סיזון שנקראה בכתבה זמנו,
 עורכי, על מספיק. זה אין אך ),1411 הזה

מפור כתבות של סידרה להקדיש השבועון
התקופה. לתיאור טות

 בין ההבנה עניין את ישרתו אלה כתבות
 ולישראלים לי יעזרו והערבים, העברים

בחו״ל. ערבים עם במיפגשינו אחרים רבים
לוס־אנג׳לס, רוזנברג, יורם

ארצות־הברית
• *  תינתן זה במדור קדימה זכות

 המצרפים קוראים של למכתכיהם
למכתבים. תצלומיהם את

1456 הזה העולם6


