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 — הזה העולם צעירי
חדש כח

 ,19.5.73 בעומר, ל״ג כמוצ״ש,
תיערף כערב, 7.00 כשעה

שלום מדורת
תל־־אביב של ימה כשפת

 ״דן״). מלון (מול
ישתתף כמדורה

אבנר׳ אורי ח־כ
נוספים. ואורחים

להתראות

מכתבים
 אסור ■

!לשכוח
המנד חלוקת חוק נגד מחאה מצורפת

 המחאה מטרת באדר־עופר. הצעת לסי טים
 בזיכרונם להיתפס לשיכחה לתת לא היא
ש כפי היום, לסדר- ולעבור האזרחים של

 שערוריות של בהתעוררותן עתה עד נעשה
בארץ. ומזימות

מר מורים, 400כ* חתומים המחאה על
 תוך ברחוב, אנשים וסתם סטודנטים צים,
 ליו״ר ימסרו שחתימותיהם והדגשה ציון

לעיתונות. וישלחו הכנסת
 המישאלה: היתר. החותמים, כל בלב
לשכוח! אסור
 מחאה על החותמים בשם אני, פונה לכן

 יד לתת לא במדינה, אזרח כל אל זו,
ו מכתבים פירסום תוך אם — למזימה
 עצומת־מחאד. החתמת בעיתונות, מאמרים
הבחירות. ביום ביותר המעשית- ובצורה

 באו־שבע צלר, צכי
 381 למחאה צירף צלר, צבי הקורא •

חתימות.
ל?!ראת ■

 פעס ומדי בכנסת, אי־אמון הצעות רות
ל שיאפשר קטנצ׳יק חוק איזה להעביר

 את ולאחוז שלו הרוב על לשמור מערך
 בידיו. השלטון
גח״ל. של הצביעות זוהי

אביב תל־ טימכרג, יעל,כ
 היעדרות ■

הח״כים
 בהיעדרות מתמיד מאבק מנהלים אתם

המליאה. מישיבות חברי־הכנסת
 לרוב מופיעים שלישיבות היא העובדה

ה האופוזיציה ממיסלגות הכנסת חברי
קטנות.
 אתם מאבקכם, במיסגרת לדעתי, לכן,

 מעטים ח״כים אותם את לארגן צריכים
 לכמה יופיעו שלא לישיבות, המופיעים
 הכנסת. תיראה כיצד נראה ואז ישיבות,

 היא להופיע, שחייב מהיושב־ראש חוץ הרי
פגרה. ביום כמו תיראה

תל־אביב צומכרג, צבי
 דיבור ■

דוגרי

 כורחנו בעל עלינו נעמיס ש״אם ואומר
ו מדיניות כלכליות, בטחוניות, מעמסות

 שלנו המדינה דבר של בסופו חברתיות,
שלנו.״ תהיה לא

ספיר, לפינחס הערכתי נתונה כן על
 המוח חמומי את לצנן סעם מדי קומו על

שבתוכנו.
רמת־נן פורמן, מאשה

תגובה ■

המיצעד על
 עם תגובתכם עתה תהא מה מעניין
 צח״ל מיצעד של רגילה הבלתי הצלחתו

הבירה? בירושלים
 כל לאוד תוקף משנה יש זאת לשאלה

 המדינה ראשי נגד וגינוייכם השמצותיכם
במיצעד. ותמכו שיזמו
 הביםחון בשאלות ההחלטות זכרו! אנא

 לכך, שהועדו מי וע״י במקום מתקבלות
הזה. העולם במערכת ולא

ירושלים גיא, נ.
 הזרוע ■

המזויינת

[יה־1בסלון..ס
הערב בשעות מתקיים

 כשיטות נשים לספרות כי״ם
 ביותר החדישות

מומחיות. צוות וע״י
 למסיימות. מוכרות תעודות
.04—81301 בטלפון פרטים

גרבונים

1חוו1• חר ...חג

ס י ח ת ר ג  ז
! אז ג סזו אי גג

גמייטונים
אקסטרזני□ י ארכונים

הבחירות
 הגדולות המיפלגות של הקולות גזל
י לא באדר־עופר. בהצעת אינו פ ד ו  ע

הבחירות. של הבעייה הינם הקולות
 ועקרונית: מורכבת יותר הרבה הבעייה

 הוא להצביע. למי יודע אינו הציבור רוב
 וקוני רגשיים אינסטינקטים ע״י מודרך
מיקצועיים. קולות

 ימי זכורים לכולנו
 בן- של מפא״י
ה משרתיו .גוריון.

 שנהנו מקצועיים
 אישיות מהטבות
מבי היו — מרובות

 שלמות חמולות אים
 אנשי רוב להצביע.
 פרסי- — החמולה

יוד־ שאינם טיבים
ומ מימינם יעים

 את זרקו שמאלם,
 מבלי לקלפי הפתק
 משמעות את להבין
האות.

מ ״בורחים״ כיום, המדינה, אזרחי רוב
הרוב שבהם. המשכילים גם פוליטיקה.

 ושמא- ימנית מיפלגה היא מה יודע איינו
באים גח״ל בוחרי רוב עובדה: לית.

 ד יכולת מיעוטי של נחשלות משיכבות
המתעש העשירים, רוב ולהפך: פועלים.

 ר העבודה, מיפלגת בעד מצביעים רים,
ספיר. לקרן תורמים

 אלה בבחירות גם :מכל שמעציב מה אך
 אנאלפבתים, של חמולות בוודאי נראה

 צאן כעדר המצביעים — עולים־חדשים
משוח ערבים נראה העדר. מנהיג כמצוות

וגח״ל. המפד״ל בעד המצביעים דים
רמת־גן מטלץ, מאיי

הצביעות ■

מטדון

גח״ל של
 המודעות את ביומו יום מדי קורא כשאני
 הוא ושבהם בעיתונות גח״ל שמפרסם
 את ומגנה משמיץ

מדי ואת הממשלה
 יודע אינני ניותה,

לב או לצחוק אם
כות.
 מיפלגה איזו על

עש גח״ל מוציא
 לירות אלפי רות

ב מודעות למימון
לה כדי עיתונים,

אח כחסרת ציגה
ריות?

 גח״ל טורח מי את
ולב להשמיץ כה

זות?
 3—4 כעת העניק הוא שלו המערך, את

 יד מתן על-ידי במתנה, חינם, מנדטים
עופר.—באדר חוק להצעת
 כי להשתכנע לאט לאט מתחיל אני
זאת, לעשות כדי טוב שיקול היה לגח״ל

 אי- כלל, להיות חושב איננו גח״ל כי
למערך. אלטרנטיבה פעם,

האו ספסלי על כך לשבת לגח״ל נוח
 עשרות בעזרת ולהשמיץ לצעוק פוזיציה,

עש- לו להגיש המערך, את לירות אלפי

טימכרג

ה במערכת כי העריך המדינה מבקר
 יותר מהר הליקויים את מתקנים ביטחון

אחר. מיגזר מבכל
 שופט שפירש הפירוש את לי מזכיר זה

כל ״עם :לנאשם הקטיגור דברי את

 ״חמיצעד ,1862 הזח״ ״העולם
תל שערבו ההפגנה על הנגדי״,

אוניבר של הדרמטי החוג מידי
 ח- קיום נגד ירושלים, סיטת

מיצעד.

ל מ מסחר■ ס
המומ שני של שאלתם .1957 משנת חיל־האוויר מביטאון גזור המצורף הציור

השאלה. היא — בציור חים
 הבי חיה שבזמנו עוזי עם ומה בעולם. ביותר הטוב שהוא גליל, על התבשרנו

 ועוד התהילה רב תכליתי, הרב הפגז ובן ורשף שרבורג לספינות בנוגע כנ״ל טוב!
המדינה. של המיסחרי הסמל שהיא הצבאית, התעשייה של מתוצרתה

 האחרון בנאומו הנה : היא ולא — כמבולבל אל־סאדאת אנואר את מציגים אנו
במצריים. הפיגור ולכן טובה, חלקה כל אוכלים הביטחון תקציבי כי עולם, קבל הצהיר

קריית־זזייס אשי, שמואל

 בני־אדם ״בשפת השופט, אמר הכבוד,״
משקר.״ שאתה פירושו

 השפה זאת אבל — עצות מלתת קטונתי
 הצבא ואנשי היות הנכון. במקום הנכונה
 איתם לדבר צריך דוגרי, דיבור אוהבים
הם. בשפתם

 חיפה נווה־שאנן. שטיין, ;תן
הברזות ■

ספיר
ה דבריו נתפרסמו האחרונים בימים

וכ ספיר פינחס שר־האוצר של גלויים
 בתדהמה. רבים בוודאי הוכו מהם תוצאה

 של אשליותיהם את במחי-יד ניפץ ספיר
 מפות משרטסי ושל השלמה א״י אנשי

למיניהם. הגבולות
 ישראל על בי הדעה את מפריח הוא
קבע, ממשלת היא כאילו בשטחים לנהוג

הסבי המיצעד, נגד ההפגנה על בכתבה
 זד של 24ה* בת בתו עפרת, אורלי רה

 בץ שהיתד. ידין, ייגאל לשעבר רמטכ״ל
אח וחברים ״אני שנעצרו: המפגינים 14

 דד נגד למחות צורך הרגשנו בחוג רים
 במיפגן צורך היד. לדעתנו הצבאי. מיצעד

 התחומים, בכל המדינה הישיגי של כולל
הצבאי.״ רק לא

 האומץ על וחבריה, לאורלי יישר־כוח
 ונגד גולדה של המזויינת בזרוע להאבק

השוביניזם.
עתלית רוזן, עוזי

 חצטייגות ■

במפות
ב מכות שקיבל החייל את מכיר אני

 ב- הופיעה ושתמונתו בירושלים הפגנה
עיתונכם.


