
 הסבו בית
רעחונאוה

55 66 חשליו מודים הל ת1לש ההרשמה ההרה
חדשים. 7 ויימשכו שלבים, בשני ייערכו הלימודים

 העתונאות, ידע העתונאית, הכתיבה תורת :א שלב
 העתו־ החקירה דרכי ודפוס, עימוד העתון, מבנה
 והחוק, העתונות האינפורמציה, מקורות נאית,

ובעולם. בישראל העתונות
מגמות לארבע מתחלק ב׳ שלב

 ג׳ מחזור כללית, עתונאות !.
(תשכ״ו).

 ב׳ מחזור ספורט, כתבי .2
(תשכ״ס.

והטלביזיה. הרדיו עתונאות .3
ציבור. ויחסי פרסום .4

 נמנים הספר בבית והמרצים- המורים צוות על
האוניברסיטה. מן ומרצים בכירים עתונאים

 ציוני בית והרשמה: מלאים פרטים
 יום יום ,1 פריש דניאל רה׳ אמריקה

אחה״צ. 7—4 השעות ביו
דחף

 הוד־ כפר־סבא, רעננה, רמת־השרון, הרצליה, :באזורים לאוהדינו
 התקשרו אנא, הבחירות ביום בעבודה שובצתם טרם אם השרון,
 ברין, אביעזר עם כולו הבחירות ביום או ושני, ראשון בימים

.931608 טל. רמת־השרון,

 רשפון, להן, פטר עם 17.00—19.30 השעות בין ושני ראשון בימים
.932051 טל.

הזה׳ ״השלם רשימת
חדש ח כ

 הבחירות ביום למשקיפים הודעה
תל־אביב באזור

 לבוא מתבקשים הגכם
 רחוב הבחירות, למטה

 א׳ ביום ,14 קרליבף
 9.30—7.30 השעות כין
 כתב את לקבל כדי

החוק. לפי כדרוש המנוי

7 '

 הזה. העולם של הרעה הרוח — בארץ אימים מהלנת רעה .רוח
 הזה העולם אנשי ני לוחשת החרות תנועת נגדו. חברו הישן המישסר כוחות ״כל

 מחרות גרועים ריאקציונרים הם הזה העולם שאנשי קובעת מק״י מוסווים. קוסונימטים הם
הדמוקראטיה. אויבי הם הזה העולם שאנשי מכריזה ספ״ם ומנטורי־קרתא.

 אנו ני קבע שלא המנהיג אי ישראל? עוכרי שאנו בפנינו הטיחה שלא המפלגה ״אי
ג׳ננסון?״ או סוקארנו שוקיירי, של סוכניו

★ ★ ★
 את קראת צורך. אין אך המפורסם. המאניפסט של זו בפארודיה להמשיך יכול הייתי
 יודעי־סוד. של בלחישות או בהוגי־בית, אותם שמעת בעתונים, הדברים
כך. על שמחים אנחנו
 מערכת של הראשונים החודשיים במשך קיימים. שאנחנו מוכיח שזה מפני כל, קודם
 החרימו עתוניהן קיומנו. עצם את להשתיק כדי אחת יד המפלגות כל עשו זו בחירות

הרואה־ואינו־נראה. או המת־החי, כמו להרגיש התחלנו הוזכרנו. לא במודעות כליל. אותנו
 קיימים שאנחנו לכך סימן זה הרי הבחירות, לפני האחרון בשבוע זה, קשר נשבר אם

המפלגות. על נפל הזה העולם שפחד מאד־מאד,

 אנטי־העולם־הזהית. השתוללות מרוב מגדרה יוצאת ממש היא מפ״ם. כולן על עולה
 מתפרסמים חודשיים, במשך פעולותינו לכל אחת מילה אפילו הקדיש לא המשמר שעל אחרי

 בדרשות־ וכלה זוטרים שכירי־מנגנון בכתבות החל נגדנו, מאמרי־ענק ברציפות עתר, בו
בעצמו. הגדול הרבי של מלומדות השמצה

 מפ״ס על־ידי אבנרי אורי הוזמן בלבד חודשים שלושה לפני שם? עלינו נאמר לא מה
 מסתבר, עתה זו. במה לרשות במרחב קשריו את להעמיד אוטלוק, ניו למערכת להצטרף

ממנו. ירחק נפשו שומר זבל הנוער, משחית מסוכן, פורנוגראף הוא אבנרי כי פתאום, לפתע
 בשפה מדבר הזה העולם כי מגלים (בכתב) פרי ואליעזר פה) (בעל שם־טוב ויקטור

 קומוניסטים, אנחנו כי מפ״ם של הצעיר המנגנון שבועון מגלה עצמו היום באותו פאשיסטית.
 ש׳. או ו׳ ק׳, בעד הצבעה בין הבדל ושאין

 בעולם. היחידים הפאשו־קומוניסטים או הקומונו־פאשיסטים להיות הזכות לנו יש אכן,
זו. בתשפוכת מתבייש אני לשעבר, מפ״מי קיבוץ וכחבר השומר־הצעיר, של כחניך

 עצומה לתסיסה הביאה החדש הכוח לידת כי יודעת מפ״ם הנהגת כי — אותה מבין אני
 לי. מאפשרת אינה זו הבנה גם אך מפ״ם. של מחוסר־המעש שנואש המפלגה, של בנוער

 להתמוטטות־עצבים יותר הדומה מפ״ם, הנהגת של המוחלטת שליחת־הרסן את להצדיק
פוליטית. לתגובה מאשר

— האלה המאמרים את כלל יקרא שלא אבנרי אורי את ביקשתי בלתי־רגיל. מעשר, עשיתי
 היום שלמחרת יודע אני כי זאת. שהבטיח שמח אני אחריהן. ולא הבחירות לפני לא

 לשכוח ירצו הם חולשה. של ברגע ידם מתחת שיצאו בדברים מפ״ם מנהיגי יתביישו
 להידבר אף בארץ לכיחות־השלום מחר שיפריע מישקע, ייצרו הדברים כי רוצה איני אותם.

ביניהם.
★ ★ ★

 • לשמחתנו. שניה סיבה יש
המפלגות. לכל משותף משהו יש אמרנו:

 המשפחה. בתוך מריבה זוהי אך בשצף־קצף. בחירות, ערב זו, את זו להשמיץ יכולות הן
 לו, ושיתפות בו חברות שהן הקיים, המישטר על לשמור המשותף האינטרס יש יחד לכולן
בשללו■ מתחלקות ושהן

 העולם רשימת את המאוחדת שינאתן בעצמן. הישנות המפלגות זאת מוכיחות עכשיו
 שזו בעליל מוכיחה חדש, למישטר החותר כוח של הופעתו נגד המלוכדת מערכתן הזה,
אחת. חזית

עיניים. אחיזת אלא אינו השאר כל המציאות. זוהי
 בקע. בו להבקיע מתכונן חדש כוח בסכנה. נתון בכנסת המפלגות של המונופול

במדינה. ולנצח לקום כזה חדש כוח יכול אמנם אם יוכרע זה שלישי ביום
תכריע. אתה

★ ★ ★
— הזה העולם . רשימת של השלום שיירת בצאת שעברה, בשבת

 פרטית מכונית לפנינו נסעה צפונה, בדרכה משפרעם, חדש. כוח
 את המכונית נוסעי שני עצרו עיבלין לכפר במיסעף אפורה.

הכפר. תושבי שניהם וחברו, דאוד נאצר אדגאר אלה היו השיירה.
 בי בקשה, של לשון בכל ביקש בעיבלין, הרשימה פעיל אדגאר,
 מפאת ניתן, לא הדבר אולם בכפרו. דקות לכמה תתעכב השיירה

הדחוס. לוח־הזמנים
 פעילותו סביב בכפר גדול רעש לעורר הספיק ,21 אדגאר,

 התנדב כלשהי, תמורה לבקש מבלי משבורת, ללא הרשימה. למען
 הבטחנו מעמדו. את לסכן עלול שהדבר ידע כי אף לפעולה,

הקרוב. בעתיד אצלו נבקר כי לו,
 אבל בעיבלין, נבקר עוד אמנם זאת. לעשות נוכל לא לצערי,

 הוא כי למשפחתו. תנחומינו את להביע רק נוכל אדגאר. אצל לא
אפורה. מכונית באותה בתאונת־דרכים, יומיים כעבור נהרג דאזד

עורף קשה
 את מטריחים שאינם כנסת חברי ישנם

לישיבותיה. לבוא עצמם
 אך לכנסת, אמנם הבאים ח״כים ישנם
במזנון. יושבים

 יושבים לכנסת, הבאים ח״כים וישנם
עתון. וקוראים בישיבותיה
ה בתמונת נראה שעורפו הח״ב דוגמה:

 הזה בהעולם שפורסמה הריקה מליאה
)1467.(

נתניה כיברמן, יצחק

 רפ״י לח״ב שייך בתמונה הנראה העורף
ידיעות שבידו: העתון• סמילנסקי. יזהר

אחרונות.
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צעירה אינטליגנציה
סיפורו של ד,המשכים שלושת את קראתי

 1466 הזה (העולם בן־גוריון עידוא של
 מעמקים לאיזה לראות והזדעזעתי והלאה),
 פיו״ אחרי ברדיפתם להגיע צעירים יכולים
בחוץ־לארץ. ועושר מומת

 בפירסום מטרתכם היתה שזאת הבינותי
אותנו. לזעזע — זה

מגזי שמא בליבי: מנקר אחד חשש אך
 של האינטליגנציה רמת בהערכת אתם מים

 צעירים קוראים יימצאו שמא הקוראים?
 להצלחה דוגמה עידוא של בתעלוליו שיראו
בחיים?

רמת-ג! אביבי, רחל
 של האינטליגנציה על סומך הזה העולם
הגילים. כל בני קוראיו,

משוא־פנים ובלי מורא בלי
 ופועל הקורא בישראל, חדש כוח יצירת

במרחב. השלום למען
 ובלי מורא בלי לציבור. לשון מחליק אינו
פנים. משוא

פועל, ,20 לחוד, סימון
חיפה ו,8 הוואדי

1469 הזה העולם


