
מכתבים
עובדים. אלא חלילה׳ פועלים, לא — דים״

 ישולם החדשה המיפלגה של המצע לפי
העבו לכושר בהתאם שכר האלה לעובדים

(תח המדינה וניהול שלהם, והייצור דה
 כולו יהיה וכד) רפואה ציבורית, בורה

 מיס־ תחרות יצירת על־ידי פרטיות. בידיים
 שירותים לידי להגיע מבקשים הם חרית

 משובחים. ומוצרם יעילים
 תעמוד החדשה, המיפלגה פעילי ""לדברי
 איין — הקרוב בעתיד — כנראה בראשה

 רב לא זמן בעוד שתגיע עצמה, ראנד
לאוסטרליה.

קטן ישוב ״יאללה,״ ליד תמונתי רצ״ב

גו&ףהישג
 שמחתי הזה, העולם של קבוע כקורא

ה בעמוד פורסמה אשר בכתבה למצוא
 ״אמנון הכותרת: תחת הארץ, של ראשון
 נעצרו רפיח ויוחנן מהרש״ק יוסף אבני,

 מישרד- לאנשי שוחד במתן כחשודים
 במיכרזים. זכייה בעד וצה״ל, הביטחון

כת לאחר החלו והמישטרה מצ״ח חקירת
 הזה.״ בהעולם יפת׳ זאב מאת בות

הכבוד! כל הזה. להעולם נוסף הישג
 פתח־תיקווה פוטשניקוב, דויד

ש העיתונאית, לאתיקה הוא ההישג •

באוסטרליה ״יאללה״ שלט ליד גבאי יוסי
באוסטרליה חדשה מדינה

ה בחופשתי הגעתי שאליו באוסטרליה
אחרונה.

אוסטרליה סידני, גנאי, יוסי
 השלט ליד גבאי הקורא תמונת •

גלופה. ראה — ״יאללה״

ולכו להם איכסה
 חברים מאות מונה לנו״ ״איכפת חוג

 המיפלגות. כל חברי הארץ, ברחבי צעירים
 הכנה השאיפה הוא החוג חברי את המאחד

 ממשל בענייני הדרוש כל את ולייעל לתקן
 החיים ואיכות האדם איכות בנושאי פנים,

כאחת.
וב בעוני למילחמה במועצה חבר החוג
 להז־ בפעילות השתתף השאר ובין מצוקה,

 הלירות מיליון 120 בנושא דעת־הקהל עקת
 עיירות־ מנוער שנמנע והחינוך האבודות,

 ״סכומים של למציאתם שגרם (לחץ הפיתוח
חבר פערים סגירת לטובת אלה אבודים״

במדינה). תיים
 בענייני יעסוק לא לנו״ ״איכפת חוג

מאפ החוג לכנסת. ירוץ ולא וביטחון, חוץ
ל שונות, ממיפלגות שונים, לאזרחים שר

יעדים להשגת חיובי באופן פעולה שתף

 כימעם כאשר ניצחונה, את השבוע חגגה
 העולם ראשונות את הזכירו העיתונים כל

 במישרד־ השוחד .פרשות בחשיפת הזה
משה״ב. וחברת הביטחון
■עיניים1ניסור

אלון ברוד
!הירידה את להפסיק

 את לשנות מבלי הפנים, מדיניות בתחום
וביטחון. חוץ בענייני דעתם

 לחיות שטוב ארץ ליצירת מקווה החוג
 ארץ מהתפוצות. עלייה שתמשוך ארץ בה.

 בה יירד מקווה, הוא כך הירידה, שנושא
מהפרק.

 לזה. זח ערבים ישראל כי — לנו איכפת
שלנו. המדינה לנו איכפת

פתח־תיקווה אלון, ברוד

ם מי י סי מ ס * ת דו י בצ.ה.*> עוי
פתיחת עזו מודיעה ימיים והכשרה יחינור הרשות
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 לגנות )1965( הזה להעולם מתאים לא
 לתת וגם החדש, המישסרה חדשות את

 1 מם׳ גיליון הופעת על המודיעה מודעה
 גיליון באותו שניהם — ירחון אותו של

עצמו.
 האין — הטהור המיסחרי לשיקול מעבר

ז ניקור־עיניים זה
 רמת-גן כנעני, מש,ח

מוד על צנזורה הזה בהעולם אין •
עות.

טעם בעל מברןד
 הקולנוע מדור את קראתי שעבר בשבוע

 המצו־ הביקורת ולפי ),1963 הזה (העולס
 ללכת החלטתי החשודה, הסרט על יינת

 לראות הולכת שאינני סרטים יש בו. לצפות
 שביקורת החלטתי אך — פרינציפ מתוך

מצידי. גמישות מחייבת זו
 מבקר תשלחו שלהבא מציעה אני ובכן,

 מדור זה שיהיה כדי יותר, מעודן טעם בעל
מטעה. ולא אובייקטיבי,

 קוטלים שאינכם כזה למצב הגעתם אם
 הטובה הביקורת את תנו לפחות אז —

מגיע! שבאמת למי
כפר־שמריהו פינשאז, גבי

הוגן? לא ישראל דגל
ה שביום־העצמאות ישראלי, תייר אני
 שבשווייץ, ברן בעיר במיקרה נמצא שנה
הזאת. בעיר ישראל שגרירות ליד גר ואני

 וביום- בערב־הזיכרון התדהמה, למרבה
 שום הניפו לא ישראל למדינת העצמאות

 ישראל מדינת האם לשגרירות. מעל דגל
 אולי או ז הלאומי בחגה בדיגלה מתביישת

 הישראלי? מישרד־החוץ של הוראה זאת
מדוע? כן, ואם

 מעל דיגלו את מניפות המדינות מרבית
 שגרירות ואילו השנה, כל שגרירויותיהן

 ישראל אזרחי שכל חושב אני לא. ישראל
זאת. לדעת צריכים

שווייץ ברן, צור, נתן
הובנה לא הכוונה
הקוראת) (או לקורא להשיב ברצוני

 מיכתבי על לי שענה מכרמיאל, אלברט א.
משלו במיכתב שותקים״ עדיין ״הפצועים

 ).1963 הזה (העולס
מה הבנת שלא להיווכח הצטערתי ובכן,

)12 בעמוד (המשך

רס * ם קו לי ב חו ל
 תקינים, וראיה בריאות בעבי צה״ל משוחררי מתקבלים

טובה. תעודה בעלי לימוד, שנות 11 ובוגרי לימוד שנות 12 בוגרי

רס * ה לקציני קו מכונ
 בוגרי תקינה, בריאות בעלי צה״ל משוחררי מתקבלים

 חניכות), (למעט שנתיים ותלת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס
 בוגרי מתקבלים כן המתכת. במגמות טובה תעודה בעלי

 שיוכשרו תיכוו י״א כיתה ומסיימי תיכוניים בתי״ס
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות
מקוצרים. מסלולים — מפונה והנדסאי מבונה למהנדסי

רדיו לקציני קורם *
 מוגבל. המקומות מיספר .1975 בספטמבר יפתח הקורס

 רדיו במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים
 בעלי או מקבילה צבאית השכלה בעלי או אלקטרוניקה

 בעלי צה״ל משוחררי ן 2 סוג אלקטרוניקה טכנאי תעודת
.30 גיל עד תקינה בריאות

רס * ל לקציני קו מ ש ח
 במגמת שנתיים 4■ מקצועיים בתי״ס בוגרי א. מתקבלים

חשמל
חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.

למשרדינו: פנח נוספים לפרטים

ה פ י ח  ליד 11 (קייזרמן) נתן רח׳ ♦ ב
.14—8 בשעות ו׳,—א׳ בימים פריז כיכר

ב י ב א ״ ל ת  אחד רח׳ שלום, מגדל • ב
.13—9 בשעות ב׳, בימי ,28 קומה העם

 הספח לפי לחרשם גם תוכל לנוחותך
המצורף.

 כדאי יותר עכשיו
הסוחר! בצי

עכ השכר ותנאי ההטבות
 משמעותיים: יותר שיו

 בלבלה — ההכשרה כעת
 ומענק תשלום ללא ומגורים

 קשה). (במטבע גבוה חודשי
 קידום — ההסמכה לאחר
(חל ובשכר בדרגות מהיר

 תוספות קשה), במטבע קו
שונות. והטבות
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