
הסטודנטים טיסות
ב נמצאת בישראל הסטודנטים התאחדות

 טיסות להיתר מאבק של בעיצומו אלו ימים
 הקיץ במשך שתוכננו מיוחדות, סטודנטים

 אלה בטיסות לישראל. ניקוסיה דרך מפאריס
צרפ סטודנטים 1000כ־ לארץ להגיע עמדו
 לא הצער למרבה בישראל. לביקור תיים

 ביצוע בצרפת האזרחית התעופה אגף א־שר
אלה. טיסות
אח סטודנטים ארגוני שטיסות להדגיש יש

לונ כגון: האחרים, היעדים לכל מפאריס רים
 זכו תוניס, או ברצלונה הלסינקי, דון,

 נגד ורק אך היא וההפליה ואישור, לעידוד
הסטו התאחדות על־ידי המאורגנות הטיסות

בישראל. דנטים
ב מוטעית זו פעולה כי חושבים הננו
ה במסגרת זו להפליה מקוב ואין יסודה
וישראל. צרפת עמי בין העמוקה ידידות

 התאחדות יו״ר קאופמן, אדי
ירושלים בישראל, הסטודנטים

ישראל שוטר ישן ולא ינום לא
וההש ההתקפות כנגד להתריע ברצוני

האח בזמן שהפכו משסרת־ישראל, על מצות
ה עכור לזרם רון

 כוזנתי וגואה. הולך
 החכמים אותם לכל
 גדול פה להם שיש

היוש ארוך, ועפרון
בבתי שאננים בים
 משמיצים ומשם הם,

 כלל כנגד וטוענים
 העובדים השוטרים,

 למען ולילות ימים
בטחוננו.
 להזכיר לי הרשו

 אחת קטנה טיפה רק
והא הגדול הים מן

 שוחים בו פור,
 ההולכים הילדים את מוצא מי שוטרינו:
 התינוקות אותם את מגלה מי לאיבוד?

השוטר. עליהם? להשגיח שכחו שההורים
 המגיע הכבוד את לתת כולנו על לכן,
העבהי! לשוטר

חדרה אימוג, יעקוב

למהז
ויוז־ של מבחירתה הזדעזענו ואני חברותי

 הישראלית, היופי למלכת דל־ביאנקו יאן
בעולם. מדינתנו את שתייצג

 לא שוויוויאן העובדה היא לכך הסיבה
בצה״ל. מעולם שירתה

למה?
תל־אביב דורית,

בלב היי
 המדינה כל את מעמידים ילד, כשנעלם

 כש־ אך הרגליים, על
 כולם כלב, נעלם

שותקים.
 כלב מצאתי הנה
 שחרחר גדול, פודל

 לו שיש ומתולתל,
 של הליכות־חיים
 אמיתי. אריסטוקרט

 למסור מוכנה הנני
 כי לבעליו, אותו
 כמו מדוכא הוא

אומלל. יתום
 את להרגיע כדי

עתה עד הבעלים:
 לטיפול הפודל זכה

 אינני אך מעולה,
הכל לרמת אחראית

ב נפגש איתן בות
 שאני החופש שעת

יום. מדי לו נותנת
אדווה, נעימי

תל־אביב

יעזור זה
מו בזה רצופה

מ שהתפרסמה דעה
 העברית באוניברסיטה המודעות לוחות על

 להיכן עד הוכחה מהוזדי היא בירושלים.
בחיינו. השחיתות נגע פשט

 ההסתדרות חברי הסטודנטים ארגון התוכן:
 כי הסטודנטים, חבריו לכל מודיע (אסח״ה)

 שם ולמלא אסח״ה למשרדי לבוא להם כדאי
 שיכון לקבלת בקשה שיגישו לאחר טופס,
הסטודנטים. הסתדרות מטעם

 הסתדרות של ועדת־השיכון ״ליד כי ולמה?
 ההסתדרות מטעם ועדה פועלת הסטודנטים

חב סטודנטים קבלת על שהמלצתה הכללית,
לך״. לסייע רק יכולה ההסתדרות רי

 ומד, ההסתדרויות? שתי בין הקשר מה
שי על הכללית ההסתדרות המלצת מישקל

הסתדרותנו? של השיכון ועדת קולי
 העובדים של הכללית ההסתדרות לאלוהי

פיתרונים. בארץ־ישראל
האוניברסיטה סטודנטים, שרושה

ירושלים העברית,
וספרדים אשכנזים

הכלכ התכנית על התגובות, שלל מכל
 הנימוק את מצאנו לא הממשלה, של לית

 צד קיים כי התכנית. לשלילת העיקרי
 ובעוול באכזריותו, ביותר הבולט שהוא
המדינה. מחושבי לרבבות הוא גורם אשר

 וללא מספרים ללא זאת נסביר וכעת
כלכליות. תיאוריות

 לא כמובן, — האבטלה? תפגע במי
 הפשוטים בפועלים אלא העסקים, בבעלי

 הפשוטים הפועלים הם ומי הדל. ובמעמד
 כולם, לא אם המכריע, רובם במדינתנו?

ספרדים.
 שספרדים התמונה נוצרה שוב דהיינו:

מחו יסבלו מרובות־ילדים משפחות בעלי
 התוצאה היא הכרחית ומכאן לחם, פת סר
 לשכות־התעסוקה לילדים. חנוך חוסר של

 אשר הספרדי, הנוער את לאכלס תוספנה
 פת להביא כדי הלימודים ספסל את ינטוש

למשפחתו. לחם
 הספרדים בין הפער ומתרחב הולך כך

בארץ. לאשכנזים
 הח״כ, כב׳ אליך, בשאלה בזה פונים אנו
ל שכחתם הזה העיקרי הצד את מדוע

הזכיר?
 ציטיאת יוסף זכאי, יום,?

אור־יהודה כן־דויד, וכדורי

חיוני? צורך
 הצעה שהציע מנתניה, עלום־השם הקורא

 הוא לפיה ),1496 הזה (העולם חסרת־תקדים
 הגירתו את לממן כדי מגבית לעשות התחייב

 לצמיתות אחרת לארץ אבנרי אורי ח״כ של
 אחת אגורה לא אף בעצמו תרם לא —

זו. למטרה
 יתעורר אולי ימים, חודש במשך צפיתי

לא. אבל תורם, איזה
רואים אבנרי של מתנגדיו שאפילו מסתבר

אלמוג

דיס־טד־ד• ז־ןוו־יו_נ
טרה ישר מ ת צבעי עם :ל  — טמבור של המכוניו

 של בעיות אין וטרנספורט״אנמל, ציטרולוקס
במטרה. פגיעה

קס לו טרו  טמבור של וטרנספורט-אנמל ני
ם כך, כל רעננים סי ס ם כל־כך, תו אי ם מל  !חיי

ת מלא  יעשה טמבור ההדק, על לחץ המיכל. א
ת  טמבור מוצרי עם כי — בשבילך העבודה א
ה אין א ט ח ה: ה ר ט מ י ל ו נ : ל ר ו ד י ה ו

טננבנו

גולדגרט
 פשוט: הוא שלהם החשבון חיוני. צורך בו
 ויאלצו להם, יחסר הוא לחו״ל ישלחוהו אם

 להחזירו. מנת על נוספת מגבית לעשות
בזול. יותר זה ככה

חולון גולדגרט, חנן

עזרני אבי אלוהי
 השופט נולד היכן השאלה את עוררתם

 והנה ),1498 הזה (העולם מלחי אליעזר
עיסתו. על להעיד יכול הנחתום
 העבר״, ״מן בספרו זלצמן שלמה כותב
:189 בעמוד

 תוך בפטרבורג, קרנסקי מהפכת ,.בימי
 אשתי, כרעה עבר, מכל ויריות קולי־קולות

 רבה בסכנה ללדת. ימיה מלאה לא בעוד
 הכל עבר בנס ורק לביודחולים, הועברה
 פסח, של אחרון ביום בן לי וילדה בשלום,

אלי בישראל שמו את וקראתי ,13.4.1917
עזרני. אבי אלוהי כי עזר,

 בארץ־ יתחנך בני כי היתד, ״תקוזתי
 כן ואחרי הרצליה, בגמנסיה וילמד ישראל,
 תקזזתי כל בלונדון. באוניברסיטה ישתלם
נתמלאו.״ לבני־יחידי בנוגע

תל־אביב חפץ, ח.
הבודד הקומנדו

של והקצר הענייני הדיווח על מתפלא אני
ה־ כדורגלני של השחקנים שביתת על כם

)4 בעמוד (המשך

16023 הזה העולם


