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מומחה לבעיות שיער
ולבעיות קושמטיות
תל״אביב ,רח׳ פינסקר 2
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עברית * אנגלית * צרפתית * גרמנית
נמשכת ההרשמה
לקורסים מזורזים לתלמידי בתי־ספר יסודיים ותיכוניים.

כתות מיוחדות למבוגרים
תל־אכיב

נחלת בנימין  ,2סל56347 .

חיפה

תחלוץ  ,27סל69265 .

למדו ל ת ו ע ל ת בם ב ק ל ו ת ו ב מ ה י ר ו ת
עברית
ו/או
אנגלית
ב״אולפן גרג״ )  £00מ  (0בשיטת גרג הידועה בעולם.
ההדרכה בידי מר חיים בר־קמא׳ מחבר הקצרנות העברית
בשיטת ג ר ג המוכרת ע״י משרד החינוך.
השבוע מתחיל קורם חדש

קצרנות

סרסים:

תל־אבים :בר־קמא ,רח׳ גורדון  ,5חיפה:

בי׳׳ם ״במעלה״

״ ה ע ו ל ם הזה״ ,ש ב ו ע ו ן ה ח ד ש ו ת ה י ש ר א ל י
המערכת והמנהלה  :תל־אביב ,גליקסון  ,8סלפון ,226785
ת .ד • 136 .מען מברקי :עולמפרס • דפוס משה שהם בע״ם ,ת״א,
פין  • 6העורך הראשי :אורי אבנרי  .המול :העולם הזהבע״נג
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)המשך מעסוד (3
סיפא המענייז :״ואם טוכז בז־גוריוז ,מתור
קוצר־ראיה או אשליה ,לתת בעצטו את ירו
לכד — תבורר ידו.״
איז להגיח כי הוא קצר ראיה עד כדי בד
שייתז ידו להרחבת החקירה שתקיף נם ״מב
צעים אחרים שדמו במהותם לעסק־הביש ,ה
מאפשרים לקבוע את אחריותו על־פי אחי
דות השיטה.״
מתקבלת סברה אחרת ששמעתי ,ומז ה
מועיל הוא שתפורסם :כזכור נתעורר לבון
לברור אשמתו כחמש שנים לאחר המעשה,
רק לאחר שנתגלה בבית־הםשפט כי נעשו
זיופים במיםמנים כדי להטיל עליו את ה
אחריות למת :ההוראה .נם הפעם ,הושיב
בז־נוריוז במשרדו אדם נאם :עליו במיוחד,
הטיל עליו לעשות הכל כדי להתאים את
החומר לוועדה המשפטית.
ד .שפירא ,תל-אביב

דוד עזב

שם בסרט נרמני )העולם הוה  .(1354אם
יוסף ידין היה יכול להופיע בסרט נרמני
ולא נורש מהקאמרי ,מה אפשר לדרוש ט־
חשפנית?
זב הר־זהב ,חיפה
לא רק תמי צברה הנחמדה עושה סמרים־
מיז בגרמניה )העולם הזה  ,(1354אלא מדי
נת ישראל נולה .היא מופיעה לעיני ח־
גרמנים במערומיה ,ולא בצורה נעימה.
הנה למשל מודעה שגזרתי מעתוז נרמני,
לפני חודש:
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הרבה שנים היה צמוד לחנה  /ויקץ ב
נטל אשר על נבו  /אזר כוחותיו ויחלץ ם!
העומס  /חופש וחוסר דאגה הועיד לעצמו.
...האיש הזה ,שפעולותיו רבות  /היזכה
נם לחזור לראשות?  /קשיש הוא אומנם,
אד איה :עודנו  /והזמז שיבוא יעניק ה
תשובות.
דוב ם ,.נתניה

א .כהן ,ברלין
נוסח המודעה בעתו! הברליני :טבח מושלם
— עובד באופן עצמאי ,מוצא הונגרי ,רווק,
מחפש מישרה מתאימה .לפנות במספר ,6752
מחלקת המודעות ,גרשון בן ,רחוב אלנבי
ו ,5תל־אביב )ישראל(.

אללה ירחמו

חינוך הנוער

הנני חלוץ אשר נתז ברציפות את 19
שנות חייו היפות ביותר בשירותים פעילים
בהגנתה ובבטחונה של המדינה .לי חמישה
ילדים שאהד מהם עבר משבר והסתבר עם
החוק; בז זה נמצא כיום במעוז בשם
״מעוני״ ,המוחזק על־ידי משרד־הסער בירו
שלים.
בני זה הותקף וספג מכות בצורה האכז
רית ביותר ואף שברו לו את רנלו המונחת
עתה בנבם .לאחר כל זאת אף נעצר לטשר
יסטה .התנהגות זאת נעשתה על־ידי שוטרי
ישראל ושומרי חוקיה המשמשים במחלק ל
נוער ,ותור נוכחותו של מפקדם.
אני חייב להעלות כי קציז זה ושוטריו,
שמובטחני שאין להם נישה חינוכית לנוער,
מהווים גורם מסייע לריבוי העבריינות ב
קרב הנוער ואני מסתמר על עובדות שאוכל
להעלותן בעת שאדרש לכד.
אי־לכר אבקש טהנורטים הנוגעים אשר
ענייז הנוער קרוב לליבם למנות ועדת חקי
רה שתבדוק התנהגות זו של הקצין ו
שוטריו.
מגיד יוסף ,ירושלים

ברצוני להביע את שאט־נפשי וסלידתי מ
דבריו של אותו ״מהגר ערבי לאומני״ ,ש
התפרסמו במדור זה )העולם הזה  .(1347אני
בטוח שאותם נמנומים בלתי משכנעים של
אותו מהנר )אללה
ירהטו( לא נכתבו
מעולם על־ידי ערבי
לאומני .זהו סיננו!
של פאשיסט חולני,
שאינו יכול לסבול
את מראם של הער
בים במדינה .הוא
כל כד להוט ומעורר
את הגירתם של ה
ערבים ,עד שהוא
אפילו מייעץ להם
חינם על הדרכים ב
ה! יגקטו.
איזה ערבי שעניין
האומה שלו הוא ה
דבר הקרוב ביותר
לליבו ,יבוא ויאמר:
״הפסיקו להאזי! ל
שטויות של קרייני קאתיר על השיחרור —
והוא לא יבוא.״
דווקא כגלל חייל
אבל מתפלא אני על אותו מהגר לאומני,
כותבת נערה שצער רב ננרם לה ,ודווקא
איר שכח את המיטשל הצבאי ,ולא קרא בנלל חייל .זה היה ברחוב נרוזנברג ,מעל
לנטישת המלחמה במימשל ,שרוב הלאומנים קולנוע אופיר ,ביום חמישי,15.8.63 ,בשעת
נפנעים ונרדפים דווקא כתוצאה ממלחמתם  16.30בערד .כלבתי
בו ,ולא מקריאם להחזרת הפליטים ושיחרור ירדה לרחוב וכעבור
פלסטי!.
מספר שניות כבר
ם?יד נביל ,ירושלים לא היתה .סיפרו לי
כי ראו חייל לוקח
פניית אם
אותה.
אני פונה אליכם בקשר לכתבה ״אל תקחו
לא היה לה מס
הברח
הייתי
(.
1354
הזה
)העולם
את ילדי!״
פר כי היא היתה
של אותה אם ומכירה אני את כל
המקרה צעירה עדייז .לבז
ה
ספסל
על
יחד
ישבנו
שנים
שמונה
שלה.
לימודים בבית־הספר העממי וגם חברות טו איני יודעת איר ל
חפשה .פרטיה40 :
בות היינו מחוץ
לבית־הספר .הראשונה .היא ם״מ אורכה 20 :ם״ם
זוכרת אני את הולדת בתה
גובהה :צבעת כצבע
לי.
אמרה
היא
רואה,״
״את
נולדה ללא אב.
קפה עם הרבה חלב:
״איז לה כבר אבא.״ זוכרת אני כמה היתרי שערה ישר )אינו

להוצי
ניסיתי
האהוב.
בעלה
המומה בנפול
מדיכאונה ,להכיר לה אנשים ,ללכת מתולתל( וזנבה מו
אה
נף למעלה; את אוז
אתה לקולנוע — אר הכל היה
לשווא.לדרום־ ניה לא למדה לז
שנישאה
אחרי
מכתביה,
נם
.
.
.
אפריקאי ,היו ספוגי נענועים לארץ .לשני קוף עדייו ועל צוא-
שמות רה היתה כרובה רצועת עור בצבע אדום.
בניה ,האת והאחות התאומים ,נתנה
אם אותו חייל כל בר אוהב בעלי חיים —
עבריים על מנת להראות במה קשורה היא
לפי אני מקווה שיש בו יחם כלשהו לרגשות
לארץ .אני יודעת כי השופטים
שפטו בנות אנוש ויחזיר את כלבתי האובדת
החוק ,והחוק יבש הוא• אר כאם לשתי
אסתר בן־דויד ,אלנבי  ,88תל־־אביי
אני פונה :אל חקחו את ילדיה! שלה הם1
ש .פ ,.ירושלים רוצח טרוצקי
גואל העם
שמר מרדכי בז־שאול היקר ,וכל טי שחתם
בל הכבוד על רשיטתכם בענייז בית־החולים על עצוטתו למעז סיקיירום )העולם היזח
לזקנים )העולם הזה  .(1353בזאת קיימתם  (1351יהיו בריאים וימשיכו לפעול למעז
את מצוות ״והדרת פני זקז״ .נתתם ברשימה שיחרורם של כל האסירים הפוליטיים באשר
זו תמונה שהבעיה המועלית בה חייבת למ הם שם .כלב מי שאינו נותז יד למיבצע
צוא את פתרונה המתאים .אל לנו לשכוח שכזה.
שגם אנו נגיע ביום מז הימים לזיקנה ו
רק מת? אותו צייר מכסיקאי דנול היח
כיצד נרניש כשנגיע בעל כורחנו למוסד בשעתו מעורב עד צוואר ברצח ,מתועב לא
מעי! זה?
פחות ממאסרו הפוליטי היום :רוצחו של
בעיית ביח־החולים ״תוחלת״ ,ובתי־חולים טרוצקי היה ידידו האישי ,וכתובתו של ה
דומים אחרים ,חייבת למצוא את פתרונה רוצח ביום הרצח היתה כתובתו של סי־
על־ידי ביקורת של טשרד־הבריאות.
קיירוס! יורעי־דבר טוענים שסיקיירום היוז
אלי בייפוס ,רמות השבים בין מתכנני הרצח.
חבל רק שמי שאסר את סיקיירום עשת
אינני יודעת מיהו זה שהטעה אתכם ונתן זאת מסיבות שפלות .לבז ,נחתום כולנו על
לכם אינפורמציה כזאת על דודי ,מנהל בית עצומה למעז שיחרורו ממאסר פוליטי ,ול״
מען הבאתו לדיו באשמת סיוע לרצח מתו
החולים ״תוחלת״ ,פנחס פלדמז.
יש וילה יפה עב .אחר־כד נדאג שיספקו לו חומרי־ציור.
אומנם זה נבוז שלד״ר
אנב — נמזו ,כרגיל ,אינו מעורכו ,וכ
טובת
מכד
מקבל
בנתניה — אבל הוא
לא מקבל הוא מהלק ראי להסביר לו שכל מבקרי האמנות ה
הנאה .את הכסף
שהוא כסף טמנו ,כי הוא מטומטמים בפאריס ,המקבילים לו ושלרטתס
ביז קרוביו ,שלהם פחות
הוא שואף להגיע ,כבר חתמו מזמז על ה
אצלו
לעבוד
רציתי
פעמיים
טוב־לב .כבר
בבית־החולים ,אבל הוא לא נתז לי באסרו עצומה לשיחרורו של סיקיירום .חתמו נס
כי הסבל במקום הוא למעלה טכוחותי .הריאקציונרים ביותר שביניהם ,מפני שהם,
עמדתי על דעתי ועכשיו אני עובדת אצל להבדיל ,יודעים מי הוא סיקיירוס ,וזוכ
רים לו את חסד נעוריו ,לכתו בתלם וסיועו
הד״ר
בבישול .שהאוכל שם לא טוב .הלואי ברצח.
זה לא נבוז
אחד שחתם ,פאריס
ולכל עניי עמי היה אוכל כזה .וחוץ מזה,
החולים הם כבר ,בלאו הכי ,נידונו לכלייה אבל אנשים כמו מרגריט )הירושימה אהובתי(.
ואינני מבינה את ההיגיון שבכתבתכם.
דורס הפיצו עצומה הקוראת להשאיר את סי'
לבז אני בזה לים על הבושות
שעשיתם קיירוס בבית;הסוהר .גדולי הציירים הפארי־
לדודי .הלוואי ויהיו עוד הרבה מושיעים
מאים חתמו עליה.
כמוהו שיעזרו לעניים — ואז ינאל עמנו!
צפורה פלדמן ,תל־אביב

סטריפ-טיזראל
אינני מתפלא על בד שתמר צברה )לשע
בר תטי אלקיים( יצאה למינכז כדי להופיע

זכות הקדימה כמדור זה תיגתו
למכתביה ם של קוראים המגדפים
את תצלומיהם למכתבים.
העולם הזה •4355

