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 ש״י סיעת
בהסתדרות

 לחבריה קוראת
 ואוהדיה
 להצביע

רשימת בעד

המורים להסתדרות לבחירות
ש״י של כחירות מודעות

מכובדות ומישחת —

 ,1977 בשנת להסתדרות לבחירות
 היה זה צעד כי שהסתבר אלא

שות על ל״ע מושגי וכי מישנה
 והמש- ההקצבות כל כי הינם פות
 לנציגיה. הולכים המכובדות רות
 בבוררות נתון שהנושא שנה מזה

 המרכזית, הבחירות ועדת גפני
 תנועה כי סבורה כתנועה, ור״ץ,
 חשבון על חיים שפעיליה כל״ע,

 קיום, זכות כלל לה אין — הציבור
 היא שאין מאליו משמע ומכאן

 לתמוך לחבריה לקרוא מתכוונת
שכזה. בגוף
 איננה ר״ץ סוף על הנבואה גם

 שמזה שתדעו, הראוי מן נכונה.
 המכון של השוטף בסקר מה, זמן

ר״ץ יציבה שימושי, חברתי למחקר

 חרויות שוללים השילטונות כי
 את להחזיר ומאיימים דמוקרטיות

שו הזה והעולם הצבאי. המימשל
תק.

 מסתתר מוז — וחשבתי חשבתי
ת למצוא לי קשה זה? מאחרי
 שבה הפרועה ההתקפה וכי שובה.
 תופיק ח״כ נגד הליכוד אנשי פתחו
 של תגובה מחייבת איננה זיאד

 כשמסתבר בעיקר ? הזה העולם
 סולפו זיאד תופיק ח״כ של שדבריו
 שום מצא לא המישפטי והיועץ

חסינותו. להסרת עילה
והחו הדמוקרטיה לוחמי אתם,

אתם?! היכן פש,
יחיא, חאג׳ לטיף

טייבה

מכהנים
)6 מעמוד (המשך

הזכיסר חשבון עד ס״ם
להס הבחירות על הדיווח
 במדור המורים תדרות

הזה״ (״העולם ״במדינה״
2232.(

 ד ל״ע ״סוף ציינתם: בגליונכם
 בין ציינתם, הידיעה בגוף ר״ץ״.
 קראה אלוני שולמית כי היתר,

ל״ע. בעד להצביע לתומכיה
 אכזבה, לכם לגרום לי צר ובכן,

 קראה לא אלוני שולמית ח״כ אך
 אין וגם ל״ע להצביע לתומכיה
כל בבחירות כן לעשות בכוונתה

שהן.
ל״ע עם במשותף הלכה ר״ץ

שירה ציון בן־
— הקצבות

 משקיבלה יותר אפילו — 1.7*56 על
האחרונות. בבחירות

שירה, כן־ציון
 אביב תל־ ר-ץ, דובר

 במיפלגה. טעות סליחה, •
 לא ל׳׳ע בעד להצביע הקריאה

 ש-י מטעם אלא ר*צ, מטעם היתה
 קיבלה זאת למרות גלופה). (ראה

 של אחד מאחוז פחות הרשימה
 השתתפה לא ר״צ סיעת הקולות,

המורים. להסתדרות בבחירות כלל

הדממה סרב״
ההג בתקנות השימוש על
 מימי חירום, לשעת נה

ער נגד הבריטי, המנדט
ישראל. אזרחי בים

ב הראשונים העיתונים אחד
 לפני לקרוא התחלתי שאותו עברית

 העולם השבועון הוא שנים כמה
 זה, ששבועון מהסיבה, וזה הזה,

 פירסם אחרים, מעיתונים בהבדל
 המתרחש על האמת את פעם לא

 העם בקרב ובמיוחד הערבי, בעולם
 הזה בהעולם נעשה זה הפלסטיני.

ש ההשמצות כל למרות באומץ,
נגדו. הוטחו

 שדווקא נדהמתי ממש זו מסיבה
 ידיעה שום פירסם לא הזה העולם

ש החמור המעשה על מאמר או
ער נגד'ארבעה השילטונות נקטו
ל כוונתי ישראל. תושבי בים

 המנדטו־ ההגנה בתקנות שימוש
 שבאמצעותן ,1945 משנת דיות

 על ומעצר־בית צווי־ריתוק הטילו
 מוחמר כורי, רמזי חמים, סליבד,
 סלח — שלי הכפר ותושב מיערי

מכל יותר מוכיח זה מעשה ברנסי.

בשמשיה.
 שיזוף לך מעניק ״קונטראלוקס״

 כויות. מפני הגנה תוך מבוקר
 פילטר מהווה ״קונטראלוקס״

המזיקות השמש קרני את המסנן

המרקחת בתי בכל

בע״נז, פרמצבטיות תעשיות

 עקיצות יבפן מלאה ה1להג, היעילה המשמר.
 עוותיים מעופפים ושאו יתושים

ת בלתי מווגשת ובלתי ווא
הים! בשפת להיות כיף קומפלו משחת עם מושלם חוקים ווחה קומפלר

■ ■ בט״נז פרנזצבטיות תטשיות טבט
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