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ה חוסר־הכישרון כיגלל
■ משרד־התקשורת של מחפיר

 הציבורי כנוף אף הבולט —
ל אפשרות אין — הישראלי

 מיספר את להשיג אזרחים
הזה״. ״העולם של הטלפון

 העתיק הזה״ ש״העולם אף
 שמונה מלפני מישרדיו את

מישרד־חתק־ אין חודשים,
 לכל למסור מסוגל שורת

■ ה■ מיספר את מבקשי-מידע
8 ״העולם של החדש טלפון
 לחבר מסוגל הוא ואין הזה״,

 לתקליט הקודם המיספר את
מנותק. שהמיספד המורה

ח■ כל מתבקשים לפיכך,
 כי לפניהם לרשום מעוניינים

 מערכת שד הטלפון מיספרי
:הם הזה״ ״העולם
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 הבינלאומי הבנק
בע־־מ בישראל הראשון
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 קצר
וצמוד

 מצטברת שנתית ריבית ו40־/
 הצמדה ־/״ססו ריבית+ 6*1 או
למדד. הקרן של

דש|1ח40ל- ןלמפק׳דים

 היחידה התכנית
 הצמדה ברירת המתנת

חודש ב4 לאחר כנר

מכתבים
ארמייה הוא מחנה

 הצבאי הפרשן של כתבותיו בעיקבות
 והערתו הזה, בהעולס עמידרור בנימין

 ו״אר- ״קורפוס״ ׳המונחים תירגום ■לגבי
 העברי שהתירגום להעיר ברצוני מייה,״
 ל״ארמייה״ ״מהגה״ המונח הוא הנכון

 מילחמודחעולם סיפורי בכל למשל, (ועיין,
 מונטגומרי של 8ה- המחנה על השנייה

 ל״קורפום״ ״גייס״ והמונח באל־עלמיין),
 גייסות־ ישל לדוגמה כאן הכוונה (ואין

 לאירגון מיפקדה למעשה שזוהי שיריון,
לחימה.) לפעולות טאקטי גוף ולא והדרכה

 בצה״ל המקובל הטאקטי הסימון גם אגב,
פי (דיוויזיה): אוגדה מסומנת בו

x לקורפוס): (המקביל מרחבי קוד x xן 
לארמייה כמקביל ומטכ״ל:
אירופית.

 הצבא של המיזרח שבחזית לציין כדאי
 גם פעלו השנייה במילחמת־העולם הגרמני

 צריך, (שאותן אגד־ארמיות של מיפקדות
x לסמן: לבן, x x x x,( פעלו ומעליהן 
 חזיודהמיזרח, של הכללית המיפקדה עוד

העליון. הצבאי והפיקוד המטכ״ל ולבסוף
בית־השיטה מאירי, ,מיטה

דטופול שי
הו בעת שצילמתי תמונה בזה מצורפת

בתוכנית-הטלוויזיה טופול חיים של פעתו

ש
אמריקאית בטלוויזיה טופול

תשואות

כר טופול, גריפין. מרוו של הפופולרית
תשואות. קצר גיל,

 התמונות את והעבירו טובה עשו אנא
 בידי, אינה שכתובתו היות טופול. לחיים

 לסמוך שאפשר היחידה הכתובת אתם
עליה.

ניריורק וידה, מ.

מינחליים עצירים למען אגודה
 המודעה תחת החתומים אלה כל אל

:״שביתת־רעב״
עצו עשרות שיחרור למען פעולתכם

 חשובה, לדין העמדתם או מינהליים רים
 השאלה מתעוררת אולם, עליה. לברך ויש

 כזאת, פעולה הצליחה לא עד־כה מדוע
אדמיניסטר ״עצירה ■של המוסד אס־כי

 והיחס שנים, מאד הרבה כבר קיים טיבית״
 בלט אליה שר־הביטחון של ה״מיוחד״
בכנסת. האחרונה בתשובתו

 פירסום לאור הפעם, אם יודע אינני
 להגיע תצליחו החותמים, ושמות המודעה

 בדרככם ללכת תמשיכו אם מטרתכם, אל
העצו לשיחרור המאבק הצלחת למען זו.

 להקים מציע אני לדין, העמדתם או רים
 העצורים למען יהודית־ערבית ״אגודה

וער יהודים בישראל, האדמיניסטרטיביים
בים.״

 מאנשים מורכבת תהיה הזאת האגודה
 השכבות מכל וערבים, יהודים ונשים,

 להם יש אשר והמיפלגות, הסיעות ומכל
 מוסד קיום על ובושה צער של רגש עוד

 ו׳ אנטי״יהודי אנטי־מוסרי. בלתי־אנושי,
יישראל• במדינת כזה אנטייציוני
לעצי שדרוש מה בכל תטפל האגודה

הע או ■בישיחרורם ובראש־ובראשונה רים,
 בגדים, מזון, באספקת גם אבל לדין. מדתם

 שהם זמן כל וכיו/ צורכי־לימוד ספרים,
 האגודה תנסה כמו־כן במעצר. נמצאים
מגו במקום מקומות־עבודה להם למצוא

 שיחרורם. אחרי אחר במקום או ריהם
חברי־כנסת אינם גם־ואם האגודה, ראשי

1960 הזה העולם


