
מכתבים
 קיטעי־דברים שמועות, על יתבסס שלא

 העולה ככל לכתוב זכותו וחצאי־אמיתות.
 לפחות או לאמת, גם כדאי אך רוחו, על

די״נאשם.״ תגובת את לקבל
טל, ירח

 חיפה חיפה, פועלי נוועצת דובר
 פרט שכל כך על עומד הזה העולם •

 הדובר וגס נכון, היה הנדונה בכתבה
 נושא היה הוא־עצמו אשר טל, ירח הנכבד

חיפה), פועלי (מועצת מפ״ח נגד לטענות

 מאיפה לגמרי. אותי הרגתם הפעם אבל
 בן? אירים הזאת, הקטנה את הגרלתם

חיי. כל חיכיתי כמוה לאחת הרי
 חבר לה שיש לקרוא הצטערתי אומנם

 בסך־ אבל זה, וכל רציניות וכוונות קבוע
 יש ולי מאד, צעירה עוד הלא היא הכל

סבלנות. של טונות
 תגידו מקום, באיזה אותה תראו אם אז

תתנו ואולי בפינה. לה מחכה שאני לה

א !?׳כותב ב א 10x71 <ול מ
 עם מתכתבת זו ובתקופה בנכר, דעת הקונה צעירה, סטודנטית אני
 אילו שמחה והייתי מאבי שקיבלתי יפה מיכתב לכם שולחת אני ההורים.

 הרבה לצערנו, גכמויות. עיתונכם נמכר בלוס־אנג׳לס, פה, גם אותו. פירטמתם
 בשום עיתונכם את מחליפים חם אין אבל לנכר, מגוריהם העתיקו ישראלים

אמריקאי. ״מגזין״
: אבא לי כתב וכך

ריבי. לך, רב שלום
לדואר, אלייך התשובה עם ברגיל, אני, !בתודה אלינו מגיעים מכתבייך

 ממן. או מאיתנו משהו ויביא שיבוא ומהדוור מהדואר ציפייה פעם ובבל
 בי בהתגשמותו לנו ויבשר שיתרחש — למשהו בציפייה עוברים החיים בל

לחבות. היה בדאי אבן
המדיני. ומצבנו מזג״האוויר לשיפור מתמדת בציפיית באן אנו
 מי ממש, עינינו לנגד המתרחש בל את נבונה להעריך שמסוגל אני מי

 היומיומית בעבודה שקוע כל־בך שאני מה״גם ן זה עם להתמודד אעז בי אני
גדולים. באמת דברים ומתרחשים סביבי. למתרחש ער ובקושי שלי

 יפים לא״בל״כך מעשים ישנם — הפיתוח הגדולה, הבנייה עם בד-בבד
 במשך בביר מיפעל לבל תופעות״לוואי הן שאלה נראה בדמותנו. המכרסמים

ההיסטוריה.
 רסן את למסור יוכל שלהם אנשים ומחפש אלינו יורד שר״ההיסטוריה

 למנהיגי־עם אבל מיפלגות, מנהיגי אומנם יש !אין ומנהיגים — המנהיגות
גדולים. לדברים בבר בשל הזמן בי — ומעלה ?ישיבמם שיתרוממו צריך, אני

— האומה לקיום תשתית יוצרים היומיומיים האפרוריים המעשים
הסוער. בים ספינתנו את שיכוונו נבונים, אנשים לנו הבו אבל

 ואיכשהו חלילה, וחוזר וירידות עליות שנים עשרות גדול. מאמין הנני
 אין העם. לעזרת להתנדב רצונך על לנו כתבת המלך. לדרך זה מכל נצא

 היא ההתנדבות — בארץ ישיבה מיצוות אחרי ;מזה יפה יותר מעשה
!ולעבודה לך, בוח יישר ולבן, — בה״א־הידיעה המיצווה

מרדכי. אוהבך, מאבא מעמד. החזיקי
לוס־אנג׳לס שריר, ריכי

ה את לשטוף בשביל תמונה, איזה עוד
י עיניים

 נווה־מגן ברקת, אילן
עוכדייחשירותים

?;צח יצפצפו
)1955 הזה (העולס הדואר לעובדי בקשר

 הטלוויזיות, ומתקני ועובדי הם? רק —
טובים? יותר מכונזת־הכביסה, המקררים,
 האזרח כי ביותר, לקוי בארץ השירות

 (ועוש־ עוסקים והעובדים מתלונן. אינו
 עומד אינו איש פרטיות. בעבודות קים)

 במפולת שלנו איסות׳־החיים בלרח־זמנים.
גמורה.

 פועלי־ייצור. יפוטרו מיתון, כשיהיה
 ימשיכו הם ייפגעו. לא אנשי־ד,שירותים

כולם. על ויצפצפו צדדיים בעסקים 'לעסוק
תל־אביב לב, ד;י

עלבונו את תובע העיסוי
 לאחר בעיסוי, עיסוק שנות חמש לאחר
 בהדרכה ועיסוק הספורט בתחום הכשרה

 הצבאי, השירות במיסגרת ספורטיבית
 הלך־ על אישית להגיב לנחוץ מצאתי

ב היישוב את לאחרונה שפקד הרוחות
למסג׳ים. מרק

 אנשים היות בגלל והן היחס, מחמת הן
 — בהווה זה בתחום מעורבים שונים
 באמצעי-איום להשתמש הנוהגים אנשים

 ״לעשות כדי והשתלטות סחיטה למטרות
שמי. את להסתיר נאלצת אני — קל״ כסף

 יום־עבודה, לאחר ורגלי גבי בי יעידו
 ועל־מנת הוא, קשה מיקצוע שמיקצועי

 כגון מעט, לא נחוץ מעולה אומן להיות
 וכושר כוח וידע, ניסיון טבעי, כישרון

 וללמוד להשתפר ורצון אינטליגנציה פיסי,
 וכן אחרים, ומבעלי־מיקצוע הניסיון מן
לבני־אדם. גישה גם

 להקל שהצלחת ברגע כי כך, על ואוסיף
 גופניים, כאבים וכן וגופני נפשי מתח

 שעוסקים־ מהדגם ומעבד. מעל הוא הסיפוק
מענ שיחה לפתח ניתן ותמיד בבני־אדם,

עיסוקו. בתחום אדם מכל וללמוד יינת
 העוסקים מן לבקש רציתי זו בהזדמנות

 בעיקר: השדרנים ומן בכלי-התיקשורת,
 החלטתם אם י היושר. במידת נהגו אנא,

 והעלו תומו, עד אותו מצו נושא, להעלות
שבו. החיובי הצד את גם בבקשה
 למיקצועי רב עוול נעשה האחרון בזמן

 שמנסים רואה ואינני בכלי־התיקשורת,
וחבל. לתקנו.

תל־אביב ר.כ.,

מס אלא אחת עובדה אפילו מכחיש אינו
מיקצועיות. בעצות תפק

 עצמם המועצה עובדי גס כי נראה
 היה בכתבה שנאמר מה כל כי סבורים

 אחרי רבים ימים משך :לראייה נכון.
 בחפ״ח: לטלפון התשובה היתה פירסומה,

קחפאלה.״ כאן ״שלוס,
העיניים את ?שטוף

מחדש, אותי מפתיעים אתם פעם בכל

כן אירים
בפינה לה מחכים

 למדבביתך
בהתבתבחת

 המוסד ־ הבריטיים המכונים
להק בארץ והמנוסה הותיק

 לך מציע בכתב השכלה ניית
המקצו את בביתך ללמוד

 שנוסו בשיטות הבאים עות
 ובחדל. בארץ בהצלחה

 פיקוח תחת הם הלימודים
ומפק מורים צוות ובהדרכת

ההו כוחות מטובי שהם חים
בארץ. דאה
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אחרות ושפות אנגלית

ומוקדנוות בגרות *

 הגה׳ח .1
למתחילים

 קודסכללי .2
 ,חש־( בהנח-ח
למתקד בונאות

 חנה׳ח •4 מים
 .הנה-ח5 ג סוג
 3ג1.הנח*חס8 2 סוג

 חשבונות מנהלי ץ.
 ראית .8 מדופלמים

?.תמחיר חשבון
עסקים וניהול ארגון .10

 קורספונדנציה .11
בעברית מסחרית

 ומזכירות פקידות .12
פיננסי מסחר .1ג בללית
 הכלכלה תודת .14

וחמשק

 בגרות לבחינות הכנה .1
מוקדמות לבחינות הכנת .2

 - אלקטרוניקה
 רדיו מכשיר בניית

זאזעקה
 אלקטרוניקה .1

 מעשי ורדיו
 ללימוד מעבדת (כולל
 אזעקה מכשיר ,בניית

רדיו) ומכשיר
 יסודי קורס .2

 באלקטרוניקה
 יסודי קורס <.

בטלויזיח

 גרפיקה .1
שימושית

ציור .2

למתחילים אנגלית .1
 למתקדמים אנגלית .2

כולל אנגלית ן.
למשתלמים אנגלית .4
 בגרות לבחינות אנגלית .5

בתקליט אנגלית $>.
 באנגלית מסחרית קורספונדנצ׳ה .7
 למתחילים צרפתית •8
 מדוברת ערבית •9

ספרותית ערבית .10
 למתחילים גרמנית .1 !

 הסגנון שיפוד - עברית .12
 הלשון עברית-שיפור .1נ

וההבעה
עברי כתיב .14
 למתחילים עברית .15
למתקדמים עברית .18

למשתלמים עברית

י
 בוגרים
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 סכני- שרטוט .1
ומכונות בנין

 מכונות טכנאות .2
דדיו טכנאות ן.
 בגין טכנאית .4
 טכנאות צ•

חשמל
 חשמלאי .6

מוסמן

 קורסים115
!!לבחירתו

ת שו  לר
ם די מ לו  ה
ס ר קו  ב

ו ד מ ע ם י צי ע ו  י
רה ת לעז שי  אי

פי סני  ב
ם ני כו מ ם ה סיי רי ב ה

לטכניון הכנה .1
במתמטיקה

 לטכניון הכנח .2
 בפיזיקה

הכנה ג.
 לאוניברסיטה
באנגלית

 עיתונאות .1
 ציבור ויחסי

 פסימלוגיה .2
 מזרים ג.

מזסמבים
די ר ש ה •יעוץ מ מ ש ר ה ה: ו פ חי 64 7040 טל. 30 נורז־אז •

ב: בי א ל־ ר •זז דו מ ץ ה עו עי ליי צו ק ם: מ לי ש רו ת •י רז ד ח ס ה  224769 טל 22 ה
ד שדי ל שי ט ת 624ו62 טל. גז רו עו ה: ש ס ש ר א 20.00-8.00ה ל ה ל ק ס פ ה

חינם. לימודים - החוק פ ע־ משוחררים לחיילים

דחוק בהתאם ההרשמה
□ חיילים משוחררי

ץ. לפוג עומדת עכשיו! תיושם בגו
וההרשמה היעוץ למשרדי פנה לפרטי□

 יודעות כבר עקרות־בית אלפי
לפי ארוחה שלהכין

של הבישול ספר
ה ד ר ו ב

' תענוג ממש - ונוח קל זה
מתכון כל של חקלורי וערכם מוכחרים מתכונים 300 כספר

" 35.— של במחיר עדיין הספרים. בחנויות י ל
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