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ומת-נן באצםדיון אחה־־צ 5 בטעה

בתבנית:
 דבונ נוער-עוי־רי־ תזמרררו!

 בברד ומערמר זבר״״ד 1זמררו1ו
 התקרה המדינה־ געוי־א כניסת

 המעו־לחרת מבעד
 מסדרהפתיתה

 הספורטאים 1ו טיבוע הדפיד, הדלקת
 רהקיברבים הקברברת איחדד מקהלת

המרנית-המבבי-הבעיר התעמלרת
 תיילרתבה־־ל ערל מפנן

דתנרעה בליליארר מסבת

המשרדים וביתר תיא 5□ רודבן־יהודה במה־ כרטיסים: * 16.45בשעה האצטדיון שערי נעילת

פקידות מזכירות•
ת י ר ב ע ת ב י ל ג נ א ו

 תלת־שנתיות כתות - עממי למםיימי/ות
 א׳ דו־שנתיות כתות - תיכון חמישיות לגומרי
 ב׳ דו־שנתיות כתות - תיכון שישיות לגומרי
- תיכון שמיניות שביעיות, לנומרי

חד־שנתיות כתות

ה ל כ ש ה ת ו י ל ל כ
דו־שנתיות כתות - עממי למסיימי •
א׳ חד־שנתיות - תיכון חמישיות למסיימי •
ב חד־שנתיות - תיכון שישיות למסיימי •
שנתית ערב כתת •

•1
גבוהה ברמה ופקידיס/ות ואנגלית בעברית עצמאיות מזכירות הכשרת המטרה

 המנהל: עם התיעצות
בערב 7—5 ; 12—10מ־

: ה מ ש ר  ה
בערב 9—4 ,12—8

תל־אביב,
 74 בן־יהודה רחוב
פרישמן) רח׳ (פינת

220314 טלפון:

)3 מעמוד (המשך
מ נרתע לא תוא  כ האחרונות כותיו

הרע. לשון זזוק
 בכנסת החברות

לשבו חסינות תתן
אתכם! אני עון.

יחזקאל, נחום
רמלה

 של כינונה עם
 הזה, העולם רשימת

 להבטי־ אני רוצה
 ובשם בשמי חכם,

 — מידידי עשרות
השבו קוראי שהם
 עם מזדהים או עון

הפולי השקפותיו
עם ובעיקר טיות,

 כל נעשה כי — במרחב לשלום יוזמתו
 מיבצע׳ בכל נשתתף זמן, כל נקדיש מאמץ,
 של הצלחתה למען תרומה, כל ונתרום

ה של הסדירה הופעתו ולמען הרשימה
הזה. עולם

יחזקאל

ח
 הרע, לשון חוק נגד אתכם יחד נאבק
שאיפו את המבטאים האידיאלים ולמען
 האחרת, ישראל מאזרחי רבים של תיהם
 הקיים, בשלטון אמונם את איבדו אשר
שימוש. מרוב שנשתחקו בסיסמות מאסו

 לציבור נאמנים שתשארו אנו מקווים
 חזקים בדרככם, עקביים לכנסת, בוחריכם

אתכם. המקיף השינאה ים נגד
הצלחה! לכם מאחלים

רמת-גו יוסיפון, סמי
ברכו־ — בבחירות להופיע החלטתכם על

ותרומתי. תי
גבעתיים קדימה, אכרהבי

כמובן. אבנרי לאורי שאנס! לו תנו
ירושלים דהאן, ׳תקווה

 ובתור עתונכם, של ותיק קורא בתור
 — בארצו מופיע זה שעתון הגאה אזרח

 של קולמוס פליטת על־ידי קשות אוכזבתי
).1456 הזה (העזלם כהן שלום

רגי ופיתחתי בחו״ל, רב זמן שהיתי
אנטי בהערות הקשור לכל רבה שות

 מאמרים בתוך או שיחה כדי תוך שמיות,
בעתונות.

 המערכת ראש העז כיצד לי ברור לא
אש ללוי חדש תואר הכתב על להעלות

 עתון היה לו ארמני״. ״סוחר־בהמות כול:
 בהמות ״סוחר בביטוי משתמש בחו״ל

 מצד ביותר חריפה תגובה היתה יהודי״,
רבים. קוראים

בתא מלהשתמש להבא הזהרו בבקשה,
כאלה. רים

ירושלים הומבורגר, יואל
 הביטוי על סליחה מבקש הזה העולם

אחר. בעם הפוגע

 שבו לרגע עיניים בכליון מצפה אני
 אורי מאת ״הנידון: במקום: כתוב אראה

 מאת: אמרי, אורי ״הנידון: — אמרי״
המשפטי.״ היועץ

בימינו. במהרה
חיפה ז., אמיר.

מ למעלה ארצות־הברית תושבת אני
 מאז הזה העולם את וקוראת שנים, עשר

 מהמולדת, רחוקה שאני ואף־על־פי היווסדו.
 רוח בי נטועה עדיין אחרים, רבים כמו

והצבריות. המולדת היהדות,
 הזה העולם עורך כתבת את קראתי

 יוסף, המזימה, אנשי כי נאמר בה ),1456(
 חוק את ניסחו ואונא, אשכול האוזנר,

 להפירו. לא כלל שאי־אפשר כך הרע לשון
 לוחם עיתונאי .מכל שולל לדבריו, החוק,
הגנה. של שמץ

קרא כי העורך, לדעת מסכימה לא אני
 למעריב, בראיון יוסף דב דברי את תי

 לחשוש מד, אין אמת לכותבי כי נאמר שם
לפחד? לכם מדוע כן, אם החוק. מן

ה לכנסת לבחירות להליכתכם בקשר
 אורי תצליחו. אולי לא? מדוע שישית:

 תושבת־ שאני מכיוון לכך, מתאים אבנרי
 אני אבל בכם, לבחור אוכל לא חוץ,
ואימצו! חיזקו בעד.

ניו־יורק, הייס, שושנה
ארצזת־הברית

תוא יו|סף השר דברי אין הצער למרבה
ש כפי — החוק של המציאות את מים

 ה־ את תקרא אם הייס הקוראת תיווכח
 מתפרסמת שהחלה ״חולירע״ על סידרה
הזה. העולם של האחרון בגליון

החוק נגד הגאה עמידתכם על יישר־כוח

1458 הזה העולם


