
 הספר ביה
רעתונאות

65/65 חשדו ־ימודים ־ 1 החלה
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״ו).

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 רח׳ אמריקה

אחה׳׳צ. 7—4 השעות בין

 לנהוג רשאי הנד
 מרוץ במכוניות

רשיץ ללא
התערוכה כשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5מ־

״קארטינג׳
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

 )011£00 גרג״ ״אולפו
 בר-קמא חיים בהנחלת
 בחיפה השבוע פותח

אחד חודש של ערב קורס
 שעתיים) בשבוע +! 2(

 גם וב-תל-אביב
 שבועיים של בוקר קורס

ל שעתיים) בשבוע + 4(
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קטנועים טילונים אופניים,

 מגע משקפי
זפגדאסס $1£פ$א

ע״ש הראיה לקידום הפכון

גרוזובסקי ל. י.
 ת** 111 אלגבי רח׳ חדשה: כתובת

•תמר* קולנוע מין

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 היהודי של הידועים לתירגומי־שקספיר מה
 הזק העולם נוסח הפסוק תרגום העיירה, מן

המקור. לעומת ומשופר משופץ הוא
 ־ כ־צ עסקן בבל, אוגוסט ד, הכב .בכל
 עדן.״ מנוחתי ותיק, אליסטי
 לבקש בלי זה, מכתב אליב■ מעביר הנני

דפי־תיווך.
תל-אביב להב, יהודה

לטע אסמכתות בבל הקורא בידי יש אס
 ה־ בצינורות למערכת להעבירן עליו נתו,

המקובלים טלפתיים

המחיר אחר כרדיפה
מע מורת־רוחי את להביע מוכרח אני
האחרון. בזמן שקיימת המחירים ליית

 הבינוני, המעמד מבני כמוני, ורבים אני,
שאז לי מתאר ואני זו, מתופעה סובלים

 פי סובלים יכולת, מעוטי אחרים, רחים
כמה.

ו פירות במחירי בעיקר היא המדובר
 הסוחרים החגים. בתקופת ובעיקר ירקות,
 וזאת מחיר, כל זו בעונד, לעצמם מרשים
בעתונות. הפירסומים למרות

חדרה אלמוג, יעקב

הפה סתימת
 להם לסתום צריך
 את המסריח גוריון,

 עם הציבוריים חיינו
ול שלו, הפרשות

 תלמידו, דיין, משה
 מיטב את המשמיץ
 בספרו־יום־ לוחמינו

נו.
תל־אור, שמואל

בת־יס

 חרוץ מוכשר,
וציוני

ב שלא בוודאי
 הסופר בחר מתכוון

 בשם קניוק יורם
 המחזה משחקני אחד של כשמו רביב נחום

ב הממשלה, ראש של קצפו יוצא שעליו
 (העולט *1968 — הכנסת ״פרוטוקול כתבתו

).146♦ חזה
 רביב נחום שמר היא העובדתית האמת

 אתם ולכן הישראלי, לתיאטרון כיום קשור
שמו. הופעת על התנצלות חייבים
ה המוכשרים, מהאנשים אחד הוא רביב
 בארץ ששרדו היחידים והציוניים חרוצים

 המאנדאטורית, מהנדסי־הרכבת מראשוני זו.
 מהאוהל, רביב חנה׳לה השחקנית של בעלה

 אביו הוא שבאתי. סאלח בסרט גם שהופיעה
 כיום ומתגורר רביב, עוזי ד״ר הרופא של

ש למרות עובדים, במעונות צנועה בדירה
הישוב. מוותיקי הוא

תל-אביב גלעדי, יואל
ברביב. רבב אין

יותר נוח יותר, כטוח
הסובל את לשבח לציין שיש סבור אני

 שלמה, שנה במשך המשטרה שגילתה נות
 המכוניות בגונבי מהחברות שנמנעה בכך

).1467 הזה (העולם משכונת־התקוזה
 מכוניות לשלוש־ארבע נזק נגרם הכל בסך

 אשר מפוארות מכוניות הן אלה שבוע. כל
לתקנן. כסף בוודאי יש לבעליהן
 יצרים, בליבוי זמנם את לבזבז במקום

ב חניה דו״חות ברישום השוטרים עסקו
 יותר נוח, יותר הרבה זה תל־אביב. צפון

בטוח. יותר וגם מכניס
תל־אביב פינקלשטיין, יהודה

 פרט — מועיל זד, למי לי הסבירו אנא,
 הפרחחים את להציג — התפוצה להגברת

או בצורה שכונת־התקוזה של שלוחי־הרסן
הדת?

 עובדה אך — מצערת אולי — עובדה
וטובה. יעילה למשטרה זקוקים אנו היא:

 לכן, זאת. מאשרות ברמלה ההתפרעויות
 דעודהקהל מעצבי מצד לשלומיאליותה לעג

ל או קרנה להעלאת יתרום לא ודאי
שינויה.
 רבים ושל שלי אהדתי שמירת למען
ל דעתכם חנו אנא לעתונכם, לי הדומים
מכתבי.

נתניה קליין, משה
היוצר זכות

 לידי שהגיע ),1*61( הזה תינוקי נגליון
*דהו עולי-המ״דז■ 1לדנ ,בכאבו• זד,־?יאה,

בן לדויד הפה, את

תל־אור

 ״לח״י כי קראתי בית־צורי, ואליהו חכים
 הבריטי השלטון את שהגדיר הראשון היה

זר." כשלטון בארץ
 הדורות ולמען ההיסטורית, האמת למען

 ידעו לא ״אשר הזה, העולם קוראי הצעירים
להעיר: יש יוסף״, את

 לפני שנים מארבע (למעלה 1937 בשנת
 בהוצאת בתל־אביב, הופיעה לח״י) ייסוד

 אל נשואות ״עינינו ושמה חוברת שיף, ז.
ה התביעה מוצעת זו בחוברת השלטון״.

 שלטון והיא העברי, העם של מדינית
!).1937(ב־ מיד ארץ־ישראל על עצמאי עברי

 וחזור חזור מופיעים כולה החוברת בכל
״ה זרים״, ״שלטון זר״, .שלטון המונחים

 הבריטי השלטון מכונה בהם הנכרי״, שלטון
בארץ.

מ הלפרין, אוריאל היה החוברת מחבר
 בדבר האלה, הרעיונות את הירדן. עורכי
 הזר, השלטון והדחת מיד עברי שלטון
שנתפר מאמרים בשורת אף המחבר הציע
 הצער, גולל וכן שנה, אותה בהירדן סמו

ההס של הקונבנם באוזני כזאת לתביעה
 בפראג שנערך החדשה, הציונית תדרות
 הארצית ההתייעצות באוזני וכן שנה, אותה

 בתל־אביב שנתכנסה הסתדרות, אותה של
הפרו הקדים חוברת לאותה .1937 בדצמבר

ב מכתב״לוזאי ז״ל קלאוזנר יוסף פסור
בעיתו?״ שלא .דבר כותרת

 וגבורותיו, מעלליו על ללח׳׳י, הכבוד כל
 לא הוא אך הזר. השלטון בסילוק וחלקו

ן היד, ו ש א ר בשמו. הזר לשלטון שקרא ה
ארצות־הברית בוסטון, יבין, דן

שלח) אורי (לאחר־מכן הלפרין אוריאל
 רבות שהשפיע רטוש, יהונתן המשורר הוא
 של חייו בתקופת לח״י רעיונות עיצוב על

יאיר.

כגר דברים
 המחודשת שההתעוררות הוא מיקרה האם

 עשרות הוזכרה באו״ם הפליטים בעיית של
 אחת פעם לא ואף ישראל, בקול פעמים

 ההאשמית, הממלכה של השידור בשירות
בגוי דברים שישנם או

נתניה כלכר, יהודה
בגו. דברים ישנם

רבנית דיקטטורה
 הפנים, במשרד משלי מלחמה לי היתד,

 של שהותר, את רעה בעין ראה אשר
 ו־ המיצווה: אחר ומילא בישראל, שיקסה
הגויות. מכל הארץ את טהרתם

לשנ קרוב שיחקה בנותיה) (ושתי אשתי
ל 12וב־ בציבור״, ״הידועה בתפקיד תיים

ה שלה, האשרה כשתמה השנה, אוגוסט
ומולדתה. ארצה אל עמה לנסוע עדפתי
 הטובים הכוחות כל מאבק כי מקיזה אני

 את יבער הזה, העולם ובראשם במדינה,
 שבו מצב ימנע הארץ, מן הדתית הכפייה
 את לעזוב מוכרחים יהיו כמוני צעירים
הרבנית. הדיקטטורה בגלל הארץ,

דנמרק קופנהאגן, זהבי, א.

מלח מהלך תוך
שמע הבחירות, מת
 כי פעם לא תי

הזוז, העולם עורכי
ו לשלום המטיפים
 הם למענו, הלוחמים
מ שפשוט פחדנים,

להילחם. פחדים
ל היא, הגבורה

מלח למנוע דעתי,
 להתחיל ולא מה
בה.

 במלחמה לפתוח
 זו גבורה, לא זו

אם טפשות, סתם

ירכא כפר קדמאני, עלי

צודקת לעולם טעות
ם עיון י ע צ ב מ המפ של הכלכליים ב

אחרונות). בידיעות (כותרת לגות
חיפה גוטמן, ישראל

ף לאחרונה נתקלתי בהם דברים ג דפ א
(מעריב). ביומן דוף

תל-אביב ברנשטיין, ציונה

 תינתן זח במדור קדימה זכות
 המצרסים קוראים של למבתכיהם

למכתבים• תצליסיהם את

הגיבור? מיהו

קדמאני
מזאת. גרוע לא

ל! 147• הוה העו

15156806




