
מכתבים
רע הכל - רע סוף

 העמלים שכבות בקרב הנפוץ בשבועון
שבי על בשתיקה לעבור צריכים הייתם לא

 המחסנים המטבחים, בתי־הספר, עובדי תות
תל־אביב. עירית של השמשים ושביתת
 את כבר שכח העיד, יאש נמיר, מרדכי

לש ההסתדרות מזכיר נימרובסקי, מרדכי
 אותם ושולח פועלים מארגן שהיה עבר,

בעיריה. לשביתות
 האמצעים כל שביתה, לשבור כדי כעת,
 עירית של מחלקת־הח׳נוך מנהל סגן כשרים.

 להפעיל היראה נתן אביבי, מר תל־אביב,
הכיתות. את לנקות כדי ילדים

 כי להם, לאחל רק לנו נותר לבסוף
תה הבניין פועלי בהסתדרות מפא״י מפלת

ה במיבחניט הגדולה מפלתם תחילת פוך
באים.

 תל-אביב שקדי, ואסף שרעפי זבי

בעירה קאריקטורה אין
 הזה העולם גליון של צאתו לאחר שבוע

 וינסטון על קאריקטורה הופיעה בו ),1428(
בשבו דומה קאריקטורה הופיעה צ׳רצ׳יל,

ספקט״טר. הנודע הבריטי עון
 מעתון קאריקטורה להעתיק הצלחתם איך
אחריכם? שבוע שהופיע אנגלי,

את להעתיק לנכון מצא מעריב אגב,

״ספקטייטר״
 שיצטרך חשש האם האנגלית. הקאריקטורה

ה העתקת עבור הזה להעולם שכר לשלם
המקורי? ציור

 ירושלים ליכטנשטיין, צפי
 עבור שכר־סופרים לשלם נוהג מעריב אין

ת  מהעולם רשות, ללא מעתיק, שהוא תמונו
הזה.
מת או חי

 של יחיד ומפרנס ילדים לתשעה אב אני
המשפחה.

 יום־יום פונה ואני קבועה, עבודה לי אין
 לא הם אך עזרה. בבקשות ללישכת־הסעד

 עוזרים ולא מת, או חי האדם אם מתעניינים
לי.

 האחרונה: בפעם אותם מזהיר אני לכן
אתנצר. לבקשתי, ייענו לא אם

 יתכן לי, עוזרת לא ישראל מדינת אם
לי. יעזרו והנוצרים

בית־שא! עפר, נחום
האחרים בל

 לכל מבטא כלי משמש מכתבים המדור
 להשפעה הניתנים מטופשים, בני־אדם מיני

המסול דעותיו את לקבל והנוטים בקלות,
הזה. העולם של פות

תל־אביב מאן, פרי
הנ׳׳ל. את להוציא

הגנרל
 (העולם ויגאן מקסים הגנראל של תיאורו

 בחסר. לוקה )1450 הזה
ה־ ברוח תיסחפו שלא היה הראוי מן

 צרפתיים אישים כיום האופפת ריהביליטציה,
 תפקידם עם בהקשר ולאוואל, ויגאן כפטן,

הנאצים. בידי צרפת לכיבוש ואחריותם
 כשהחליף ויגאן, נכשל צבאית מבחינה

 השהיית בלגיה. בחזית גמלן הגנראל את
ל הנוגעת החלטתו,

הכו עם התחברות
צפו הצרפתיים חות

 הביאה הסום, מן נה
 בין הקשר לשיבוש

 ולאחר הברית, מטות
 צרפת לכיבוש מכן

כולה. ואירופה
 מדינית מבחינה

 תבוסתן היד. הוא
כפטן.

הונציגר, גנראל
המש בראש שעמד
ב הצרפתית לחת

 שביתת־הנשק שיחות
 הקשים. התנאים על לחתום סירב בקמפיין,

 פקודה שקיבל לאחר רק זאת עשה הוא
הכניעה. את אישר ויגאן מוויגאן. מפורשת

ירושלים גורודצקי, גבריאל

האלוף מות
 של מותו על מילה אף כתבתם לא למה

ז״ל? רטנר יוחנן פרופסור
 המוקדשים הזה העולם עמודי כל בין

 הזה המאורע את מצאתי לא לאינפורמציה,
 מוקירי כל בשם לכן, הרשוני, כלל. נזכר
ממעשיו: כמה לקוראים להזכיר זכרו,

 ואיש הומאניסם מחנך, אמן, היה המנוח
 כשמאחוריו ,1923ב־ ארצה עלה הוא צבא.

 ולימודי הרוסי, בצבא מזהירה קאריירה
בגרמניה. ארכיטקטורה

 עשרות בנה הוא ופורה מקורי כאדריכל
 שלם דור והעמיד בארץ, חשובים בניינים

המדינה. לשרות מעולים ארכיטקטים של
נטל המדינה של הצבאיים בהישגיה גם
 וממלא כאלוף ההגנה, ממפקדי כאחד חלק,

תש״ח. במלחמת צד,״ל רמטכ׳׳ל של מקומו
 ב־ ישראל בשגרירות דיפלומט היה הוא

ה שתי בין קשרים קשר ברית־המועצות,
המנ על־ידי אחר־כך נוצלו שלא מדינות,

חסרת־המעוף. הישראלית הפוליטית היגות
 כטייס שירותו בעת ניספה הבכור בנו

 שנה. שתים־עשרה לפני בחיל־האויר
ארצות־הברית ניו־יורק, רילף, כנימין

דמון כדא
 בשם אליכם הפונה דמון, בכלא אסיר אני
עתון ששום היודעים לכלא, מחברי רבים
לעזרתם. יבוא לא אחר

 וצלם, כתב שלחו אחת: היא בקשתנו
 לכתוב שיוכלו בכדי מראש, להודיע בלי

הכלא. זוועות את ולצלם
 בכלא אסיר הכאת על כתבתם בזמנו
 במיקרה, מעורב שהיה סמל אותו שאטה.
 יותר במעשיו. וממשיך בדמון עתה משרת

 שיש מביתן אכזרי, יותר עכשיו הוא מזה:
בן־סבו. בשם תורן קצין של גיבוי לו

 כמו התעללות, של מסויימים מיקרים יש
 ושליחת הרופא בהוראות התחשבות חוסר

שי פגמים יש אך לעבודה. חולים אסירים
 אספקה, גניבת טוב, לא אוכל כמו טתיים
 גם אין רבה. וצפיפות חמות מקלחות חוסר
השופטים. שאומרים כמו מקצוע, לימוד

. , א . מון כלא מ ד
שמוליק של הח״ן

הזה (העולם קראוס לשמוליק הכבוד כל
1430(1

 את מעריכה אני
 שלו, הארגון כושר

 להעיר ברצוני אך
ה לשם בעתיד, לו:

ש רצוי הטוב, סדר
אחי תלבושת תנהיג

שלך! לחיל־הנשים דה
דקל, דליה

חיפה

 שהן בוכה הוא
ל אך אותו, מנצלות

 ב־ שכתוב מה פי
שה ברור עתונים

 כסף הוציאו נשים
אגורה. עליהן הוציא לא ושמעולם עליו,
 סיפוק רק ולתת? יודע. הוא לקחת רק

 לבכות? צריך זה על גופני.
לשון רק לו יש חתיך. לא הוא לדעתי

פתח־תקחה כן־נחום, שרה יחלקה

הגברת בשיגוי אדרת אותה
 (העולם בירדן״, טבע ״איש על בכתבה

ה־ ״אבי של תמונתו הודפסה )1428 הזה
שן ד (המ )6 בעמו

גורודצקי

ם ו י ה
ם לי חי ת הלימודים מ

לעתונאות חסנו בבז!
 לעתונאות הספר בית של א׳ מחזור

בלימודיו. היום מתחיל
 הספר בבית והמרצים המורים צוות על

ם נמנים אי תונ  מן ומרצים בכירים ע
האוניברסיטה.

שכת שמה נמ  שייפתח ב׳ למחזור ההר
4בי 4 $ שים. ששה ויימשך 5 חד

בלבד תיכונית השכלה בעלי מתקבלים

 הלימודים ותכנית הרשמה מלאים, פרטים
 יום יום ,5 מס׳ חדר קפלן רח׳ ברית, בני בבית

.222830 טלפון בערב. 7 עד אחה״צ 4 השעות בין

לקצרנות בלעדי ספר בית - גרג״ אולפן
בר־קמא חיים מר בהנהלת

ח ת ו ע פ ו ב ש הבא ב
שעתיים) פעם כל בשבוע, x 2( כלכד אחד חודש של ערב קורס !)

שעתיים) פעם כל בשבוע, x 4( פלפד שבועיים של פוקר קורם )2

 ולסטודנטים לתלמידים במיוחד כחופשת-הפסח )3
ל־ שעתיים) יום (כל כלבד אחד שכוע של קורס

עברתאנגלית קצתות
:מיד הירשמו — מקום הבטחת לשם 1 מוכטחת ההצלחה

״במעלה״. בי״ס ערב) קורס (רק 1 חיפה ).236209 (טל. 5 גורדון רח׳ :ת״א

מגרשים
ד ז ד ש א ה ב י ר ס י ק ו
ת ו נ מ ד ז ה ם ב י מ ו ל ש ת ב ו

מתקדמים פתוח באזורי מגרשים כ״כ
ל א י מ ר ה - כ י מ ר וכו׳ - כ

הדונם ל״י 400.—מ החל

״צור לקרקעות סוכנות
ב ו ח ר ר ק ס נ י ר 2 פ ד 1 ח 1 0  

.59069 ,58656 טלפון מוגרבי ע״י ת״א

לאור פרסום
1432 הזה העולם


