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״ ה ר י ז ג ה , ,
 במחזור אחדים מקומות נשארו

 בארץ, היחידי הסמינר של 21וז־
 שנה במשך ביסודיות המכשיר

הנ״ל: במקצועות אחת
 וקונ* סלונית וגזירה תפירה ■¥-

ן פקציונית
 מקיף (מורליזציה) דיגום

ומושלם;
מניפו יד, מלאכת פדגוגיה, ^

 וכו׳. טקסטיל לציה,
 חצי״שנתיים קורסים קיימים

חודשים. 4ול־
 גרודזנסקי ב. המנהלת:

 ״הגזירה״ לימוד ספרי מחברת
 (ע״י19 עמנואל שדרות תל־אביב,

*׳בוטינסקי).
 ,18 ,14 ,7 ,5 ,4 אוטובוסים:

20, 21, 22, 61, 62, 64, 92.
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 12 מאיר רבי רה׳ ת״א
54203 טל.
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 יפרח חנה של
ו 969 הגיגי מלכת

יצירת הוא

ושעונים תכשיטים
ת״א 121 דיזנגוף רחוב

מכתבים
חבל ■

גסנע ששר״הדואר
 לצוזי״ נכנעו שלא לדוודים הכבוד כל

 קבוצת שדווקא מאמין היה מי הריתוק.
 הראשונה תהיה זו ונכנעת שקטה עובדים
_ המרד. נם את להניף _
 לתביעותיהם. נכנע ששר־הדואר רק חבל
 את מגלים בארץ העובדים כל היו אחרת,

 אחד בלוף הם שצודי־הריתוק הכמוס, הסוד
גדול.

 סוד הוא הזה הכמוס הסוד האמת, למען
 בבתי־סוהר. מאיימים שעליהם לעובדים, רק

 הממשלה וכלל. כלל סוד זה אין לממשלה,
רצי בהתנגדות תיתקל שהיא שברגע יודעת,

תע היא מה הרוחות. לכל תעוף היא נית,
 לבתי־ בארץ העובדים כל את תשלח שה?

 כל יפוצץ שיקום הציבורי המרי סוהר?
זאת. לעשות שתנסה ממשלה
הא הסיבה וזאת
נכ שבגללה מיתית

 שכן, ישעיהו. נע
 לאבד לפחד נוסף
ה את ולתמיד אחת
שנש האחרון שוט

 הממשלה, בידי אר
ש השרים יודעים

 צודקים אינם הם
 מוסרית. מבחינה גם

 שר, שלאף משום
 אין אחר, אדם ולאף
 עובד להפוך זכות

 הדיבורים כל לעבד.
ושי חירום מצב על

 הממשלה אם בבל״ת. הם חיוניים רותים
אנ בעזרת המדינה את להפעיל יודעת לא

כבו עבדים בעזרת רק אלא חופשיים, שים
שתתפטר, — בשרשראות לים

 עבודתו מקום את לעזוב רשאי עובד כל
 של המשמעות זאת לו. שמתחשק ברגע
 חתמו נציגיו, או העובד, אם חופשי. אדם

 הסכם מפר והעובד המעביד, עם הסכם על
 אם פיצויים. תביעת נגדו שיגישו — זה

 לגייס יכולה היא הממשלה, הוא המעביד
 היא עבודתו, במקום למילואים העובד את

 אסור אבל — מפירי־שביתה להביא יכולה
ח לה י ר כ ה לעבוד. העובד את ל

 פוחדת שלנו האמיצה שהממשלה אלא
 להציג לנסות לה נוח יותר שביתה. להפר

 כאילו הציבור בעיני המיסכן העובד את
א החוק. את שמפר זה הו

גבעתיים פנחס, ירמיהו

 אלון 7ינא ■
עצמו נגד
 תחת ידיעה הופיעה )1664( הזה בהעולם

 לפיה עצמו, נגד מצביע אלון יגאל הכותרת
 נגד הצביע סיעתו, חברי עם יחד אלון, י.

לה אבנרי אורי חה״כ של הסיכום הצעת
לא — גבוהה ולהשכלה למדע משרד קים
 להקים לכן קודם הציע עצמו שאלון חר

כזה. משרד
 ההצבעה, בעת המליאה באולם שנכח כמי
 יגאל הממשלה ראש סגן כי להעיר, ברצוני

 חה״כ של הצעתו נגד הצביע לא אלון
אבנרי. אורי

 הממשלה, ראש סגן לשבת שנהר, ש.
ירושלים

 - לעס להיות ׳■
לחדול או
 מציג )1663( הזה העולם לחייל במכתב

 כביכול העומדת הדילמה את אבנרי אורי
שלום. או שטחים לפנינו:

ן ו ל ם ס י ר ת פ ו ל כ ל
נצרת) — השוק (רח׳

ובמכירה בהשכרה חופה שמלות *
קוסמטיקה דברי *
לכלות. מתנות *
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 הדילמה. אינה שטחים״ או ״שלום אולם
פלסטיו. או ישראל היא: האמיתית הדילמה

 והערב השכם מצהירים ישראל מנהיגי
 הערבים ואילו בשלום, הוא רצונם כל כי

 הצהרות במלחמה. הרוצים הם הם הרעים
ה יושרם לחוסר אופייניות אלו צבועות

הא של המוסרית ולפחדנותם אינטלקטואלי
 ההומור שחוש האלו, הגברות ו/או דונים

 מדי־ גורל על הפקידם הגורל של החמצמץ
 אינם וכלל כלל שהם היא האמת נת־ישראל.

 האומץ את להם שאין אלא בשלום, רוצים
 אינם והם מפורשות. בכך להודות הדרוש
מל שוחרי שהם משום לא בשלום, רוצים
 כי היטב יודעים שהם משום אלא חמה,

אפ בלתי (דבר ״טוב״ שלום ואפילו שלום,
 בגידה יהיה הנוכחית), בסיטואציה שרי

בעוונו־ מייצגים, הם אותו הלאומי בעניין


