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ב שנכבשו הערבית, ירושלים לרבות חים,
׳.67 יוני תוקפנות
ה על־ידי בתמיד, קוריינו, הדברים אגב,
 אשר קול־נז־וסקבה, של הנפלאה קריינית

ה הבמה על דוגמתה יש אם יודע אינני
 אמה־ היא מי ניהושים שלושה עברית,
יגור כץ, חזייולדתה.

 - נעלם האוצר !₪
? ייע?ם :העולה

ה אוצר נעלם לאן הכתבה את קראתי
 מזעזע ).1672 הזה (העולם מרומניה עולה
 ה־ במדינה קורה זו מעין שפרשה הדבר

״בברכה״. העולה פני ״מקדמת״
 לארץ לעלות מה לשם השאלה: נשאלת

 פועלים רבות ספק: אין !י יושביה אוכלת
והמש המכס החוץ, הקליטה, משרד אנשי
!־,התמר אל העולה והצעדת בהרצת טרה

והייאוש. מרות
 שו־ני־ של בחסדיהם עלייה? מעודדים כך
התה?

רמת־הדסה חנה, סמואל

נז/עבוע ב1מםו
החיגוד ■

ערבים לשינאת
ה הסתת על אנו שוסעים פעם לא
ה באמצעות ישראל נגד הערבי נוער

 לעומת שלהם. רלימוד וספרי מחנכים
 על ביקורת פעם אף שמעתי לא זאת

 במדי־ הקיים ערבים, לשינאת החינוך
 בתיכון שביעית כתלמיד נת־ישראל.
 לתופעות עד להיות זכיתי תל־אביבי,

הבאות:
ל להאזין נהוג בבית־סיפרנו •

 בשעתו נודע כאשר ליום. אחת חדשות
ב בהתפוצצות ופצועים הרוגים על

 המורה נתקפה בירושלים, סופרמרקט
 ״צריך צווחת: והחלה בהיסטריה בכיתה
הערבים.״ כל את לתלות

השנה לקראת בנאום אחר, מורה •
 הוא אפילו ערבי, ״כל כי טען החדשה,

 ברברי.״ רוצח הינו אוניברסיטה, בוגר
כש הכלל, מן יוצא בלי ״הערבים, וכן:
ב גואים מהם, חלש אדם רואים הם

 בו. לפגוע ונהנים סאדיסטית התרגשות
 הם הזרוע, כוח את להם כשמראים רק

 וכן: ונמלטים״. הנעליים את זורקים
 אותו חברון, צעירי כי לשכות ״אסור

 של צאצאיהם הם שוחר־דם, אספסוף
 וחתכו שיפודים על נשים שצלו רוצחים

 עלינו דקות. בשר לרצועות תינוקות
נמ אופי, ואותו דם, אותו כי לזכור
מרצ אותם של ובנכרים בבנים צאים

מתים ערבים ״אלף מסקנתו: חים."
חי.״ מאחד טובים

 בעוד כי ולטעון, לקום מישהו יכול
 שיטתי, הינו לשיטנה הערבי החינוך

שיגיו תוצאת פרי הוא שאצלנו הרי
בודדים. מורים של נותיהם
 של במאמר לדעתי. מופרכת זו טענה

 מצאתי לצמוח, צריך שלום כהן, אהרון
 ספרי על חושב ״אני הבא: הקטע את

 על בהם מצוי מה — בעברית הלימוד
תרו האנושיות, תכונותיהם הערבים,

 השיח־ תנועת האנושית, לתרבות מתם
ב המשפט, מצוי וכו״ד שלהם, רור
 ,פראי הם שהערבים עברית, לימוד ספר

צמאי״דם׳.״ מדבר
כ דיבורים של השפעתם לשער נקל

צעי תלמידים על מחנכים מפי אלה
רים.

ולהיזהר. להזהיר עלינו — אנא
תל-אביב תיכון, תלמיד

 לבזה בוז 811
שלום

 (העולם וזמריו לשלום שאנס תנו השיר
 אם ודחייה. בחילה בי מעוררים 1673 הזה

להש ויסקי, לשתות הכרחי השלום למען
כרי על־ידי המדינה כל את ולהעליב תולל

 — אויבינו ראש עם ראש־ממשלתנו כת
לשלום! מתנגד אני אז

תל־אביב גזע, זאב

 — הנשים את נחת להשביע רצונך
 נחת שתרווינה יכולתך כמיטב עשה

מעצמן.
פולר) (תומאס

 אחד בארנקון ,,מרסי״ מיקרומש גרבי ששה
ההכרחי. ציודך תמיד הם
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 הלכלוך את לנקות השעה הגיעה מאחוריך. החגים זה. זהו
ומסודר. נקי מראה לדירה לשוות ובני־הבית, האורחים שהשאירו

ם ה ע ? מ ת ו ק נ ל

! ו א

י ס ו !(סררייפ) פ י ו
: המנקה המהפכני מוצר־הפלא ל כ  טפטים, בגדים, בדים, ה

 זיעה, שומן, כתמי כיריים, כיורים, קירות, רצפות, ריפוד,
המכונית! מנוע את ואפילו לכלוך, וסתם

 ל״י 10 תמורת - (סוויים)5^£1ק - בביתך האושר
!לפחות שנה לחצי שיספיק במיכל בסך־הכל,

 הדרכה התיעצות,
ידיך מקווי

התיעצות
הדרכה
מקווי
ידיד
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 מקצוע, שותפות, בעסקים,
נסיעה. בריאות, נשואין,

אצל נסו מאוכזבים,
״ ה נ ו י ״

 ,2 ארלוזורוב :גבעתיים
אחד,״צ. 5—7 לפנה״צ, 11—1

בטוחה ובהצלחה חיש-קל
שעתיים) של שעורים 8(ב־

ת ו נ ר צ ק
אנגלית ו/או עברית
(בר־קמא). גרג ב־אולפן

כ בי א * ל  236209 סל. ,5 גורדון 5 ת
 18 בצלאל ״הפקיד*, :ירושלים

ה ם  30 לוין שמריהו .במעלה*, . הי
השבוע! חדש קורס

ק ד נ ו פ ״ ״ ם ר כ ה
ת ל ה נ ה ב

אליהו ברניצקי
ר ח ב ם מ י ל כ א  מ

 ואירופאיים מזרחיים
 12 מאיר רבי רח׳ ת״א

54203 טל.




