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מעשית טדוידה
 למבוגרים, ערב קורסי נפתחים השבוע

וכוון הרכבה אנטנות, כולל חורשים, 6
הבגרות לבחינות הבנה כוללות הבוקר כתות
5—8 ;9—1 :והרשמה פרטים

חולון
 סוקולוב

56

רמת־גן חיפה תל־אביב
ביאליק שמריהו 17 ברנר

42 30 לוין א׳ 128 אלנבי

)2 מעמוד (המשך
 מסע כל כנגד חוצץ וייצא שיקום

 הקנאים על־ידי שמתנהל ההשמצות
הדתיים.

ל הישראלים הסטודנטים אנחנו,
ל רוצים באיטליה, שלומדים רפואה

 אבל בה. לרפא כדי לארץ חזור
מת לא אני שקורה, מה כל לאור
חוז שאינם כאלה גם שישנם פלאת

 לימודיהם. סיום לאחר רים,
 לרפואה, סטודנטית גלבוע, נורית

איטליה סיינה,

 כמוהו שכן פתרון, אינו זה גם +
 החי הגוף מן יקרים אברים בתלישת

העם. של

תחסום ולא תעשוק לא
 במקום העובדים שכירים מיספר

 לתל־אביב, מחוץ והגרים עבודתי
 שלא עוול: להם נגרם כי לי סיפרו
 מספק ושלהם בעיר, הגרים כאלה

העבודה מקום אל תחבורה המעביד

זרחין
 להשתמש הם נאלצים חשבונו, על

הציבורית. בתחבורה
ה העובדים את מפלה זו שיטה

 שלא מפני רק לעיר, מחוץ גרים
 למגוריהם. סמוך עבודה מקום מצאו
 ״לא (כ״ר.) דברים בספר כתוב והרי

״שכיר תעשוק . . .
זרחין, אלכסנדר
תל־אביב מהנדס,

 כתוב כ״ו, בפרק הספר, ובאותו
בדישו״. שור תחסום ״לא גם

ושלום חס
שהש קטנה טעות לתקן ברצוני

 עמרם על שלכם לכתבה תרבבה
 הזה (העולם מנטורי־קרתא בלוי
 שיינ־ שיוסף שם היה כתוב ).1550
 את ונידה החרים כאילו אמר ברגר
 פירושה והחרמה היות אך בלוי.

 והפיכתו ישראל מכלל אדם הוצאת
 בהחרמה לא כי ספק אין לטמא,

מדובר.
 סרים לא שפשוט בכך, הוא העניין

 אחד אף אך בלוי, של למרותו יותר
וחלילה. חס אותו, החרים לא

ירושלים נ., י.

 ומס חוזרת, לעולם קטנה טעות ■+
הסליחה. שיינברגר יוסף

הזמן הגיע לא עוד
 בארץ שהמצב בעתונים קראנו

 האבטלה — מעודד כך כל לא הוא
פוש עסקים נסגרים, מיפעלים עולה,

 כנראה אך צרות. ועוד הרגל את טים
 כלל מדאיגות אינן האלה שהבעיות

הספנות. חברות את
 — שלנו האוניה למשל, הנה,

 שכלל צוזת עם מחיפה יצאנו דליה.
 מה זמן כעבור ישראליים. ימאים 36

 מקומם ואת לארץ, מהם 14 חזרו
זרים. ימאים תפשו

ה הגיע לא שעוד חושבים אנחנו
ה בעיות את תפתור שישראל זמן

 זמן כל אחרות, מדינות של מיתון
 נפתרו. לא עדיין היא שבעיותיה

 בלב־ים דליה, א/מ ימאים,

כן. חושבים אנחנו גם

משלי חידוש
ל פשוט, כקורא לי, נא הרשו
המענ החידושים על לכם החמיא

 כה עד שחידשתם והקליטים יינים
שתעודדו להציע ברצוני בעברית.

ל הם אף שיצטרפו הקוראים את
חידושי־הלשון. מלאכת

וברי טיבעית שפה חייבת לדעתי
 ישר — מלמטה דוזקא לצמוח אה

 בהזדמנות מגיש אני לכן מהעם.
 משלי: חידוש זאת

 גם מילחש. — טלפון במקום
מ המילים את מחיש שהוא מפגי
 לחשו. קול בגלל וגם למקום, מקום
 מיל־ :פשוטה היא גם הפועל נטיית
 טלפונים ומרכזיית מילחשת. חשתי,
מילחשה. תיקרא

פתח־וזקווה אפרתי, נ.
 לנזלחש אפשר נוספות הצעות

למערכת.

הרצחגי הווטו
 אב־ אורי של מאמרו את קראתי

 בנתיחת הדן ולבן״, ״שחור נרי
היו למרות ממנו והתרשמתי מתים,

רגשני. תו
 די נימוק לדעתי, שכח, המחבר

 המניע — הנתיחות להצדקת משכנע
 בקלות מעתה יוכל אדם כל הפלילי.
 שאפשר מבלי אחר אדם להרעיל

 יהיה מיוחד באופן זאת. לגלות יהיה
מש מבני מישהו המרעיל לאדם קל

 רופא ימצא אם שגם משום פחתו,
 נתיחה, לבצע מוכן שיהיה אמיץ
 ה־ את להטיל הקרוב־הרוצח יוכל
הנתיחה. על שלו ווטו

חולון עופר, מ. ד״ר
 מיסכן אני! ״יתום בבכי: ולמרר ■+

אני!״

היורשים
 עיסקת על שלכם הגילויים בלהט

 לעניין לב לשים שכחתם הפרדסים,
 לכל רפ״י של לגישה לכאורה: צדדי

הפרשה.
ה של עסקניה שתקו בתחילה

ל הלוחמת הזו, הממלכתית מפלגה
 תחומי בכל הציבורי המוסר השלטת
 למלחמת התעוררו אחר־כך החיים.

פתאום? מה חורמה.
 של מקומו את עתה תובעים הם
 לאיש הפועלים בבנק ים־שחור מנחם

כדי העניין כל את ומנצלים שלהם,

:הצילו
 את ״הצילו שלכם הכתבה למקרא

 חנקו )1550 הזה (העולם אריק!״
 בגלל רק ולו גרוני, את דמעות
בתו. — יפהפיה תינוקת אותה

 זמן מזה ידוע אריק של מצבו
העולם בכך אשם במעט ולא רב,

גודדמן
 ולחברו לאריק שעזר עצמו, הזה

 הנוער בני בעיני לאלילים להיהפך
במדינה.

גבעתיים גולדמן, ורדית
אלילים. ניפוץ שנקרא מה זה

הגוף סודות
 המתנהלת הרופאים נגד ההסתה

 המלחמה המשך הינה בארץ, היום
 מזה האנושות ידעה אותה ברופאים

 על רופאים העלו פעם בשנים. מאות
 אותם מעלים היום — ממש המוקד

 השמצתם על־ידי הציבורי, המוקד על
שמם. והשחרת

 כי כשקבע אבנרי, אורי צדק
 התקופות בכל מנעו חשוכים קנאים

 הזה (העולם הרפואה קידום את
 נאלצו שנים מאות ובמשך ),1550

 מבתי־ גודיות לחטוף פרחי־רפואה
 הגוף, סודות את ללמוד כדי קברות,
 מחלות. הרבה ולנצח נסיונות לעשות
 רבים מיליונים ניצלו לכך הודות

ה אורך עלה במיקרה ולא מאיתנו,
ל שנה 40 מסביבות הממוצע חיים

 שנה. 70 סביבות
מאותה ציור אותכם יעניין אולי

)1895 משנת אמריקאי (ציור הגוויות" ״חוטפי
 מספרי. באחד מצאתי אותו תקופה, ה־ לצלחת שלהם עסקן עוד לקרב
למיכתב. אותו מצרף אני שלל.

תל-אביב חיקין, מאיר רמת־גן לביא, רחמים
ראר, — הגוויות״ ״גונבי הציור שים־שחור מה הסיסמה; תחת ♦

תמונה. לעשות. יכולים אנחנו גם עשה,

חדש כוח הזה העולם תנועת
המצב לרגל כי מודיעה

 למדורה מסביב הפגישה נדחית
באכזיב

במאי, 26 הקרוב, ו׳ ליום שנועדה
חדשה להודעה עד
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