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11 כשעות הרשמה
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 חדשים קורסי־ערב נפתחים
 ומעשי עיוני למוד

 משוכללות כמעבדות
 למוד ספרי הספקת

 עבודה וכלי
 כשעות הרשמה

5-8; 9-12

אלקטרוניק׳ * טלויזיה
 26 בן־יהודה [ת״א,

1 , ה ב י 44 הרצל ח
—: ד :. . . .

מכתבים
טובה שנה

 בן־גוריון שדויד החדשה: לשנה איחולי
 מספיק לאיש־השנה. נוספת פעם ייבחר לא

פעמיים!
קריית־חיים דוידוכיץ, תלמה

 ה־ כתבת־הענק את קראתי כאשר רק
 העולם של מצויינת

 על ו) 436( הזה
תשכ״ה, איש־השנה

 כמה לדעת נוכחתי
 מאז השתניתם לא

ל ללכת שהחלטתם
בחירות.

המ היתר. הכתבה
 לכתבות ישיר שך
ה אנשי־השנה על

 ועכשיו — קודמים
 שלא למה לב שמתי
 שיש בעבר: ראיתי

הש־ אלה בכתבות
 על שלמה קפת־עולם

בעולם. ומקומה המדינה המישטר,
פתח־תקוזה ג?ילי, אליהו

גלילי

המדינה להצלת
 עקרונותיה עם הזדהיתי קצר זמן לפני עד

 על־ הליבראלית. המפלגה של הפוליטיים
בצעי־ חונכתי פיהם

3* ' • מתדרדרת' שרתתי, ^

ל תפילה נושאים ■■■
ה רשימת הצלחת

 כוח — הזה עולם
חדש.

 שמשון, ששועלי שכשם תקווה חדורי אנו
 הזה, העולם עורכי נימנו שורותיהם שעל

 ,1948ב־ המדינה קיום על במערכה ניצחו
 הנלחמים הכוחות עתה וינצחו ישובו כן

המדינה. להצלת
לי, אלי א רי יפהח ט,נסטוד א

אריאלי

 וידידה (שמאל) קופל
תרצו... אם

 אתמול, יום מישגה על שכואב אחד כל
 ולסבול, לשתוק לו שנמאס אחד כל

 מעמל הכחוש גבו את לכפוף
 כסבל, העליון השלטון לשרת

 קולו• את נבקש יום־עמל ממוכר,
לסיבלו! נבקש השכר מלא

 חימר ומחושות רקובים מצריפים
 המחר אזרח את במדינה נבנה

 הלאום, פאר המדינה, אזרח את
השלום. דרכי את שכניו עם שיסלול
יעקוב, אוהליך, השלום וישכון

 ברחוב. ממולך ישתכן וקידר
בשלום, יחזיר הוא אהלאן כשתאמר

חלום! איננו זה בן־עיברים, תרצה אם
אילת קופד, אברהם

הדין יום
 ההסתדרותי במיפעל יום 18 במשך עבדתי

 אותה בעבודה פרמיה שיש לי אמרו שמן.
 קיבלתי התשלום יום כשהגיע אך ביצעתי,

 ממני גנבו לא אם שאלתי ל״י. 140 רק
 שלא, בעבודה החברים על־ידי ונעניתי כסף,
 המערך של בבית־חרושת הנוהג הוא שכך

הפועלי.
 בעל פועל לכל חרפה איומה, בושה זוהי
מפ של כזה לסוג קולו את לתת כבוד,
לגות.
והצ עלו הדין! יום הוא הבחירות יום
חיפה מנטור, נאיף ליחו!

מבטיח שאינו מי
 ועתה, מפלגה, לאף בעבר השתייכתי לא
ש למסקנה הגעתי רבים, שיקולים לאחר

להצביע. מי עבור אין
 לקנות מנסה מפלגה שכל לדעת נוכחתי

 בהבטחות־שווא. האזרח של קולו את
 להצביע אחת: אפשרות רק לי נותרה לכן

)4 בעמוד (המשך

בר־שביט שלמה פלידל עדנה

8.30ב־ 14.10 ה־ יום
16.10 מוצ״ש

 9.30—7.15ב־
 העם״ ״בית חיים קרית

 9.00ב־ 10.10 א׳ יום
״ימקא״ ירושלים

8.30ב־ 11.10 ב׳ יום
״קולרוך׳ עפולה

8.30ב־ 13.10 ד׳ יום

 :השדרה תיאטרון משרד
 ,3 דיזנגוף ככר תל-אביב,

 ר יום אור״, ״יובל טבעון232876 טל.
 הרופא״. ״בית תל־אביב,

 9.30—7.15ב־ 9.10 מוצ״ש
8.30ב־ 12.10 ג׳ יום

9.00ב־ 8.10


