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 עומדים ואיכות מחיר
 סביר. הדדי ביחס

 איפוא, תתפלא נא אל
 לשלם תדרש אם

 במקצת גבוה מחיר
טלויזיה מכשיר תמורת
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בביתכם בכתב תג״ך למדו

ם ללא ו ל ש ת
מטעם: המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ד

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל
צרפתית. או אנגלית

אלין ישלחו בתנ״ן והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה
חינם

שן )6 מעמוד (המ
ה צר האם ערלים. ולא זרים לא אנו.

 העצומים המדבר שטחי תמו כאן, מקום
 בעבודה ונתחיל להגיון נא פנו במרחבנו?

מרובה. והמלאכה קצר הזמן כי —
שס־לציון כלומברג, מאיר רא

 - תפקידים מרבה ^
צרות מרכה

 מלחמת את ובהערכה בסיפוק לציין הנני
 פרס שמעון בשר־התחבורה שלכם החורמה

ל לשר. נתמנה מאז שנתגלו מחדלים על
 גם מכהן פרס שמעון השר הצער, מרבד,

 שעל הוא ספק מכל נעלה כשר־הדואר.
 אחת ועל כבדה, מעמסה זו מוכשר שר

פרס. השר על וכמר, כמד,
 הדואר שבתחום בכך אמורים הדברים

 והנובעים ביותר רציניים ליקויים מתגלים
המ בידי הטלפון שירותי מריכוז לדעתי

 בעולם כנהוג פרטית חברה בידי ולא דינה
הרחב.

 העובדה הוא זה למכתבי העיקרי הגורם
 מנותק בביתי הטלפון ימים 13מ־ שלמעלה
 למצוא הצליחו לא אלד, מודרניים ובזמנים

 היה בוודאי אשר דבר התקלה, מקור את
 היו הטלפון שירותי לוא פתרונו על בא

פרטית. חברה בידי
ירושלים ליאם, אירית

י אוטונומיה ■
התלמידים: למועצת

ספודוז בגלל מרד בכתבתם  (העולם תי
 נפלו וכן רבים פרטים חסרו )1737 הזח

לתקן. ברצוני שאותן מספר טעויות
ה ציבור את שד,תסיסה הנקודה אומנם
ה הנקודה אך השיער, היתד, תלמידים
 למועצת אוטונומיה היתד, במאבק מרכזית

התלמידים.
 בקשת ללא התכנסה התלמידים מועצת

ב מועצה חברי השתקות (לאור רשות
 והחליטה קודמות) בישיבות שונים נושאים

 המרכזית הנקודה כאמור עצרת־ההפגנה. על
 התלמידים את לייצג תוכל שהמועצה היא
כמשמעו. פשוטו —

 החל המנהל סגן כי נאמר בכתבתכם
 כי נאמר לא אך ההפגנה את במרץ לפזר
 באלימות להשתיקני ניסת הוא זד, לפני

)וייענועים אחיזות (דחיפות, . .  אחר־כד .
 ולהרחיקם בתלמידים אישית לטפל עבר
אחד. אחד

 לתלמידים במגפון קראתי עצמי אני
 היתד, אך עשו, הם וכך לכיתות לחזור

ה בניין של בפתח והתקהלות הצטופפות
המנהל במרוצה לשם הגיעו ואז שביעיות

גל

 להרחיקני החל המנהל מורים. כמד, בלווית
איד ״מטומטם... צועק: כשהוא באלימות,

 את קרבתי אך לו עניתי לא וכד. יוט״
 יותר לסבול יכולתי וכשלא לפיו ד,מגפון
להר ברצוני אין כי (במגפון) לו אמרתי

שכמותו. לזקן ביץ
 וטובה כרמון מיכה שהמורים לציין יש

ל וצעקות בדחיפות רק הסתפקו פליישר
הר לשבח ראוייד, התנהגות לכיתות. חזור

 יפה להרגיע שידע בן־עמי ניסים מר אה
המנהל). (את הרוחות את

 מסויימים מורים מעבירים יום מאותו
 וכנגדי הפעולה נגד שלמים הסתה שיעורי
אישית.

שנעד בגלל מביר,״ם מורחק אישית אני
 יום באותו הראשונות השעתיים מן רתי
 להעד־ גיבוי שנתן המועצה מן מכתב א׳.

עזר. לא ,רות
אותם כל ובשם בשמי מבטיח מצירי אני

ל נסכים לא כי נסוגו, לא שעדיין אלה
לפעול. ונמשיך היכנע

ירושלים גל, דט

כן ■
מעגק לא

 רוטמן מ. הקורא של למכתבו בתגובה
 ברצוני )1738 הזה (העולם מלוס־אנג׳לס

להעיר:
 עידוד על הממונה עוזרת של מכתבה

 אל ד,מאירי, נילי הגב׳ הישראלי, הסרט
 ולפיכך בניסוחו, כנראה, נזהר, לא הנ״ל
להטעות. כדי בו היד,

 הסרט ״ועדת כי לקבוע, נכון זד, אין
.הקצר . ל עידוד״ מענק אישרה לא .
 אישרה״ ״טרם זו ועדה כי אלא מין, סרט
כאמור. מענק עד־כה״ אישרה ״לא ו/או

אכידן
 לי אישר סואן, גד מר עצמו, הממונה
באי הודאה אגב זו, אפשרות טלפונית

עוזרתו. של בניסוח ר,דיוק
 המענק עניין ידיעתי, מיטב לפי ואכן,

 שדיון העובדה, בדיון. נמצא עודנו למין
 מורה, אינה הרגיל, מן למעלה מתארך זד,

 זה, מסרט מענק למנוע מגמה על לתקוותי,
ל מסתברת, אינה כזאת שמגמד, בה־במידד,

 למרות עוזרתו, של ממכתבה הממונה, דברי
ד,ניסוחי. עירפולו
כ הופק, זה סרט הרי — למין אשר

ה ועדת ע״י שאושר תסריט, על־פי ידוע׳
 המהותיים שלבי־ההפקה וכל הקצר, סרט

ה הוועדה, מטעם אשת־הקשר ע״י אושרו
 כל איפוא, רואה, אינני קלר. הלנה גב׳

 אלא במענק, נזין את לזכות שלא סיבה
ב לא תלוי שאינו טעם, לכך יש כן אם

ש בוועדה, לא ואף בתסריט ולא סרט
אותו. אישרה

ב איפוא, אין, — מענק לא מענק, כן
 המאולתר, הציבורי בטוטו להשתתף כוונתי

פסי לאחר בעיקר שנתעורר זה, נושא על
 יש זאת, לעומת הצנזורה. ע״י מיך לת

האמור. למענק זכותי על לעמוד בכווינתי
השלושים, ה הלוא סרטי אכידן, דוד

־אביב ל ת

 דמוקרטיה ■
! מי ס ב־

 ו־ השלמות כליל אינה _שדמוקרטיד, ידוע
 ובמסקנות בשחיתות מלוזד, היא בדרך־כלל

וקח. תן על המבוססות
הדמו בבעיית לדון אותי שהביא המניע

ב מכבר לא שנערכו הבחירות הוא קרטיה
 והעבודה מאחר הישראלית. העבודה מפלגה

ל והיא ישראל, במפלגות הגדולה היא
ה בכל הטון את שנתנה המפלגה מעשיי

 (אם כה עד בישראל שהוקמו ממשלות
 הוא ברור שונים), והרכבים בשמות כי

 החלטות ומקבלת פועלת זו מפלגה שאם
דו להטיל בכך יש בלתי־דמוקרטית בצורה

 ׳מדינת־ של הדמוקרטית המערכת בכל פי
ישראל.

 העבודה במפלגת הפנימית הדמוקרטיה
 כליל מעולם היתה לא לה שקדמו ובגופים

 ב־ אותה פקדו שונים ומשברים השלמות,
 ואני רבים, האמינו זאת למרות כך. של

 מנהיגי יגיעו 60ה־ שנות שבסוף בתוכם,
 הם דמוקרטיים שהליכים למסקנה המפלגה

 על טפחה המציאות אך המציאות. כורח
 25/״0ש־ החלטה התקבלה בתחילה פנינו.
 ללא ימונו המפלגה של הוועידה מצירי

 די לא אם לשעבר. החטיבות ע״י בחירות
ה משמעות מה בשרי על נוכחתי בכף

 אנשי כאשר העבודה במפלגת דמוקרטיה
 באו גר. אני בו המקום גבעתיים, סניף

את איחם והביאו הבחירות לפני ביתי אל

1740 הזה העולם8


