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 לחינוך לרשות פגה הקינה, ובריאותך לימוד שנות 12 בוגר צהיל, משוחרר הינך אם
 )04־6417 58/9 (טלפון 1909 ת.ד. חיפה, ,11 נתן(קייזרמן) ברח׳ ימיים והכשרה

.13.00-9.00 השעות בין ב׳ בימי ,28 קומה שלום׳, ׳מגדל בבנק בתל־אביב או
היה

ש ה ת1הר שר הכ ח־! חינ ימיים ל
צי ג ציו הסוחר ״

ה חוסר־־הכישרון ביגלל
 מישר־התקשורת שד מחפיר

 הציבורי כנוף אף הבולט —
ל אפשרות אין — הישראלי

 מיספר את להשיג אזרחים
הזה״. ״העולם שד הטלפון

 העתיק הזה״ ש״חעולם אף
 שמונה מלפני מישרדיו את

מישרד־התק־ אין חודשים,
 לכל למסור מסוגל שורת

ה מיספד את מכקשי־מידע
 ״העולם שד החדש טלפון
 לחבר מסוגל הוא ואין הזה״,

 לתקליט הקודם המיספר את
מנותק. שהמיספר המורה

ה־ בד מתבקשים לפיכך,
 כי לפניהם דרשום מעוניינים

 מערכת של הטלפון מיספרי
:הם חזה״ ״העולם
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2 4 3 3 8 7
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בצאתו

ברכבת סע לו אמרי
 לדנפעו״, יכול דוא שם ברכבת, שיקע בעלך על השפיעו כן

 בנוף להתכונן הדעת״. ובהרחבת בנחת העתוו את לקרוא
נפש״, ומשיב מהביל קפה מספל ולהגות החלון ליד החולף הגאה

 אפשר כאשר מתח למה להנפש״. אפשר באם להתעצבן למה
 במהירות חפצו למחוז יגיע הוא ברכבת לעצבים״, מרגוע לחת

 ממנו התובע. עמל ליום ובוחרת מרץ ויאגוד ובנחת
רכים. כה מאמצים
 ממליץ ואף שנית חוזר — אחת ברכבת הנוסע

חבריו. בפני נר על
*

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 תהגר הישראלית האינטליגנציה כל א.
 ישראל ממשלת ב. חבל־ארץ. לאותו

 שיטת- את לבטל הצורך בפני תעמוד
ה מערך קונצפציית ואת הכבדה המיסוי

 את להחזיר תיאלץ ישראל ג. מילואים.
חוזדדשלום. ולחתום השטחים

שובל, מולך
ירושלים העברית, האוניברסיטה אמו את שגירש המתהולל

בפברו 28מה־ הארץ בעיתון כשקראתי
 בירכתי: מהארץ, ירד קרוי ד״ר כי אר

 בהעולס וכשקראתי והמיטיב.״ הטוב ״ברוך
אמרי, אורי של דבריו את )1957( הזה

קרוי משה ד״ר
והמיטיב״ הטוב ״ברוך

 נזכרתי כך, על ״שמח״ אינו כי שאמר
יסכל.״ ודעתם אחור חכמים ״משיב ב&סוק

ש במתחולל, הסרי־לב, אנו החסרים
 פירסומת שעושים חבל אמו? את גירש

 מהארץ שיירדו והלוואי האיש. של לסיפרו
 (יחזקאל כגן־עדך היתה ״הנשמה הלזו:
 גחלת בה רואים שאינם אלה כל ),35ל״א־

אבותיהם.
 תל-אביב זדחץ, אלכסנדר

הצלם של שמו
 הארץ במוסף הדפסנו כשבועיים לפני

 מארכיוג־ בהשאלה שקיבלנו תצלום־שער
ב רימון בזריקת החשוד של (מעצרו בם

 עידן ״תצלום :כדרישתכם וציינו, נתניה)
הזה.״ העולם אגמון,

ה בגיליוגכם מצאתי הרבה להפתעתי
תצ ,11 בעמוד ),1957 הזה (העולם אחרון

ה מהמוסף שהועתק קרוי) (ד״ר לום
 ובלי רשות נטילת בלי הארץ של שבועי

כמקובל. הצלם, של שמו ציון
 שהדבר מאמין אני העבר ניסיון לאור

 את תבהירו אם ואשמח בשגגה נעשה
מתאימה. בהבהרה הדבר

פריפטר, רומן
תל־אביב למוסף, המשנה עורך

 שמות לציין נוהג הזה העולם אין •
 כי ברצון נציין זה במיקרה צלמים. של
 עבור שצולם הירש, רחל של תצלום זהו

הארץ. מוסף

המצפון אחר בילוש
 המדינה מאזרחי ומכובד נכבד מיספר

 — מאחור״ ״'לקבל בבר ,התרגל הזאת
 מן חלק זה הזמן, עם בא זה ולשתוק.

עצי מישהו יחטוף כבר (מתי ההתמסדות
סוף־סוף?) רות,

 הזה (העולם 15ה־ בן מיזרחי למשה יאבל
 יפים שהחיים לחשוב מגיע עוד )1956

ובכלל...
ש נראה בשלהן. ממשיכות והרשויות

 הרוסי אסירים בו שמתעללים נעד לגביהן,
אחד. מיקרה עוד פשוט הוא וגוף, נשמה

 נתבעו ולא — אחרים מנערים התעלמו
 גם איכשהו יתחסל אז הדין. את לתת

 מקומות־ הרבה יש הרי הזה, העניין
ה לאחריות ובאשר היבש. בחוק מיסתור
 בפרשה, המעורבים של והאנושית ציבורית

מצפונם. אחר לבלוש אלא לי נותר לא
 העיק־ על הערכה הרבה הזה, להעולם

הלאה? ומה בנושא. בטיפול ביות
תל־אביב כהן, רחל

מהקשרם נותקו הדברים
ש ״האיש בכתבתכם כי לציין ברצוני

ש ),1956 הזה (העולם זיכרונו״ את איבד
 כשהוא בן־גורען את לצייר ביקשתם בה

ש־ מאמרי על־פי אוטוביוגרפיה כותב


