
:למבוגרים
גרמנית - אנגלית

 בשפות 00^א£118^10ן<
 גרמנית, אנגלית, עברית,

צרפתית

:הספר בתי לתלמידי
 לכתות עד 8, מ־ס אנגלית

 י״ב י״א, י׳, ,׳ט ולכתות ח׳ ד, ו׳,
ג0מ1ס ם ^ ו£1 א ^  מ0מ120,

ט ה 0£. ^£8. 11ז־£8.^£1 א

מכתבים
)5 מעמוד (המשן
 מפלגתם דבר את מעמידים שחבריה כנסת

האישי; מצפונם מעל
 אנטי־דימוקראטיים. חוקים המחוקקת כנסת

ומח מעשיה על יחפה לא החדש הבניין
 במישכן שנתבונן פעם כל אדרבה, דליה,
פרקינסון. של דבריו את נזכור החדש

חיפה כץ, נתן
נכזבת תקווה
 לתופעה תשומת־ליבכם את לעורר ברצוני
 הכוונה בשנה. שנה מדי ונשנית החוזרת

ה מפוקפקים, בתי־ספר אותם לכל היא
 שונים לקורסים הרשמה על ברבים מודיעים

ו־ מיסחר (פקידות,
ה הנהלת־חשבונות),

 הבטחות מבטיחים
 בכל השמיים לב עד
 להשגת שנוגע מה

הלימו לאחר עבודה
 מדי והגובים דים,

 שכר בחודשו חודש
 עמל הרווי כבד, לימוד

גדולה. ותקווה רב
ו בכך, נתנסיתי

תמי ברוב האמנתי
ההבטחות. לכל מותי

 אשיג כי חשבתי
 גמך לאחר עבודה,

 להמשיך באמצעותה אוכל וכי הלימודים,
 הלימודים את והנה, אקדמאיים. בלימודים

 התוכנית ועל מצאתי, לא עבודה גמרתי,
 לוותר. בינתיים נאלצתי באוניברסיטה ללימוד

 כי ויתכן פרוטקציה, לי חסרה כי יתכן
 מתאימים. אישיים קשרים לי אין
 מה שאלות: כמה מעורר זה מצב אך

 ראש־ של היפים הדיבורים לכל בקשר
 על אקדמאים? בכוחות הצורך על הממשלה
 נגד היום בבוא לנו־ שתעמוד האיכות
 כל על עין שם מי שכנינו? של הכמות

 ללא הבטחות המבטיחים האלה, בתי־הספר
 שלא כמוני, צעירים ישנם למה כיסוי?

ולהתקדם? ללמוד להם מאפשרים
ה פ , י הן פתח־תקווה כ

 והכטהה איום שיכנוע,
באמ מצה״ל השיחרור אודות בכתבתכם

 הוזכר י), 51 ז הזה (העולם מירמה צעי
 צבאי שירות להמיר אפשר לפיו הסדר,

 אין בישראל כי היא, האמת אזרחי. בשרות
 לסרבני־מלחמה ביחס תקנה או חוק שום

מצפון. מטעמי
פו הכתובת, את היודעים סרבני־המלחמה

 המנסה במשרד־הבטחון, מסויים לפקיד נים
 עליהם, מאיים לפעמים להתגייס, לשכנעם

 להם מאשר הוא לו הנראים ובמיקרים
אזרחי. שירות

 עיניו, ראות לפי הכל אחרים, במיקרים
 במיסגרת רפואי לשירות הסדר עבורם נקבע

 אינו זה הסדר כי יודע, אני מנסיוני צה״ל.
מתקיימות. אינן וההבטחות מתבצע,
 הסדר למען שתפעלו לכן, היה, רצוי

 מקבלים היו סרבני־המלחמה שרוב חוקי,
 יחדלו בו הזמן שהגיע דומני ברצון. אותו

 פושעים כאל סרבני־המלחמה אל להתייחם
משתמטים. או

 ירושלים פרוידנמל, גירון גדעון

כוזבת דתיות
 מביע הריני מצפון, בעל ישראלי כצעיר

המאפ השיטה נגד מחאתי את בקול
לשח לרבנים שרת

 ב־ משירות בנות רר
 בדיקה ללא צה״ל,

ושיטתית. יסודית
 אישורים שנותן מי

 דתיותה על כוזבים
 אחרת או זו בת של
בדין. חייב —

גוטמנוכיץ, ניסן
ירושלים

 מסוריה אמת
ומארץ־ישראל

ה מפרשת הלקח
 להודעות גם לפעמים בכינרת: הסורי מיג

להאמין. אפשר הסוריות
 מהוות תמיד לא אחרות: במילים או,

צרופה. לאמת דוגמה הודעותינו
נצרת־עילית כרקוכיץ, משה

השרשרת קריעת
 דויד הפסל של מותו מנסיבות מזועזע
הציע לא עתה עד כי ומצטער פלומבו,

גוטמנוביץ
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