
 שלו האיתנה העמידה על פרוש הרב את
בשבת. המכוניות מירוץ נגד

ה פעולתו את לעודד לנכון מוצא אני
 אזרח לכל פומבית קריאה על־ידי ברוכה

 של מכתב או גלוייה לו שישלח בישראל
אגו 15 של הבול עם כמובן כוחך״ ״יישר

הטוניסי. בית־הכנסת של הציור עם רות
תליאביב ן^3ת *3

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■וכין הוויכוח ■
ודוש כן־אמוץ דן

 בוויכוח ודוש בן־אמוץ דן טועים לדעתי,
של טעותו ).1734( הזה העולם שביניהם

קלר

 שבין בהבדל מרגיש שאינו היא, בן־אמוץ
 הקריקטורי־ :הערביים לקריקסוריסט-ם דוש

״ה את ומציירים מכלילים הערביים סטים

 חבלנים מנהיגים, מצייר דוש ואילו יהודי"
בלבד. ובו׳

 שאינו בכך. היא דוש של טעותו אולם
 פחות שהם קוראיו מבין אלה כי מבין

ב להכליל עלולים בן־אמוץ, מדן פקחים
 ״הערבי״ דמות בדמויותיו ולראות זאת כל

בכלל.
תל־אביב ,לי,ל אדם

 עיתון ■9
קוראים

— הדמוקרטיה של המובהקים מסימניה
 העיתונים למערכות הרבים המכתבים הם

ת התענינותו את המסמלים י ב י ט ק א  ה
 המשכיל האזרח מדינתו. בדמות האזרח של

 לשעת פונקציונר רק להיות מוכן איננו
חוב את למלא נדרש הוא כאשר בחירות

ה האזרח בקלפי. בהצבעה למדינה תו
 בקביעת בפועל להשתתף רוצה משכיל

ה והדרך המדינה דרכי ד י ח י  הפתוחה ה
רח בחוגים דעותיו פירסום היא — לפניו
בים.

ל רק שמור ובטלוויזיה ברדיו הפירסום
ה הראשות על־ידי המוזמנים סגולה יחידי

הרו לאזרח שנשארת כך — לכך מוסמכת
 והשקפותיו הערותיו דעותיו, להשמיע צה

 הדרך זוהי בעיתון. הפירסום רק — בציבור
היחידה!

 עיתון להקים לכם מציע אני אי־לכך
ול לרשימות מוקדש כולו שיהיה מיוחד

 שאינם השוזרה מן אזרחים של צילומים
אנ״ש. עם נמנים
ל אפיטרופסים תהיו שאם ספק לי א-ן
כ שברכם על תבואו זו, ברוכה יוזמה

הדמוקרטיה לערכי הנאמנים ציבור משרתי

ה בחוק רק ולא בפועל העם ושלטון
כתוב.

עין־חרוד ליכנה, עמי

 פיסקה £
מסולפת

שים :■
פם

(העו באמצע״ טוב ״מקום ברשימתכם
מ החדשה ההצגה על ),1733 הזה לם

מני על מספרים הנכם רניון, דמון ספורי
 (העולם חיפה אוניברסיטת על בכתבתכם

 על מסולפת פיסקה השתרבבה )1732 הזה
הדרוזיים. הסטודנטים

סעיד

ה את דוחים אנו
 משפחה כאילו שקר

לאו תרמה דרוזית
 אין חיפה. ניברסיטת

ש עשירים דרוזים
אנ לתרום. יכולים

תרו מחפשים חנו
ללמוד. בכדי מות

 היא הנ״ל הפיסקה
לסכ מכוער נסיון

וער דרוזים בין סך
 באוניברסיטה בים

ל בניגוד — ובכלל
ה העולם של דרכו

*•׳**צ״ ׳," . ״ ש־ להתגאות חיפה לאוניברסיטת מגיע
 שהופיע הנח״ל, להקת כוכב זילברמן, חם נההראשן האוניברסיטה להיות זכתה היא

לזברה. הפירסומת בסירטון כביכול דרוזיים אסיסטנטים בה שיש
בעיתו עליה נכתב סודית, אינה הקרן

 ודורשים מקרן ליותר זכאים אנחנו נות•
כזאת. קרן תהיה אוניברסיטה שבכל
 מנהלי של יחסם את נס על מעלים אנו

ש ומקווים לדרוזים חיפה אוניברסיטת
 בדרכם. ילכו האוניברסיטאות שאר מנהלי

 הסטודנטים ועד בשם סעיד, פלאח
חיפה חיפה, באוניברסיטת

 עליו הסירטון כי לתקן, נבקשכם ובכן,
 זילברמן מנחם התפרסם ובו מספרים אתם

 — לסוליפט פירסומת סרטון הוא הנ״ל,
סוליפס. עם פס שים נקרא והוא

 הוגבל סוליפס, של זה ס־רטון אגב,
בכך והיה ומעלה, 16 לגיל הצנזור ע״י

)8 בעמוד (המשך
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באוסטריה

 ובידור סקי שמש. שלג.
 נהדרת חורפית בחופשה

המקסימה באוסטריה
:מיוחדים חורף מחירי

 $25.10מ־ החל ־ קאפרון
 $ 43.55מ־ החל ־ באדגסטיין

 $ 57.80מ־ החל ־ סמרינג
 * $ 60.40מ־ החל ־ קיצביהל
 לילות, 7ימים/ 7ל־ המחירים

 חצי ב/ מסוג טובים מלון בבתי
 בלי כפולים בחדרים פנסיון

אמבטיה.
אמבטיה עם מלא, *פנסיון

 לד מציעה האצילה וינה
 אופרות, ־ תרבות של עושר

 וקונצרטים. תיאטרונים
 כולל $24.00 לילות 3ימים/ 4

סיורים, שני בוקר, ארוחות אכסון,

 לישראל אויר נתיבי אלעל עם בשיתוף
 ידידך, אל פנה פרטים בדבר
הנסיעות. סוכן

1£5/̂ ט5£וא*וחז לזו_וחו
אביב תל ,53535 טל. ,52 בנימין נחלת רח׳

7 1735 הזה העולם


