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ב מי  ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון ו
עזלמפרס״ : למבדקים מען .136 ד. ת. .

בע״מ הזה העולם :לאור המוציא .
 .62239 נזל. ת״א׳ בע״נז, שהם משת דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
כן אחראית איננה המערכת המודעות. לתו

הראשי; העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

עורכי־משנה:
ז1ל0 אורי אי\זן, רוב

כיתוב: עורך
כשח סילבי

בכיר: כתב
תבור אלי

תבנית: עדרך
צור אהרון

המערכת: צלם
הרו אריה

המערכת: חברי
 נלור, שייע נבי, ניצה ביבר, ישראל

 רוני ורר, רותי הורוביץ, רויד נלילי, לילי
 משה מאובר, אוסקר חרמון, אברהם ווהר,
הרו. שלמה דמוסקינו, סמן. אביבה ישם,

ר הנמר* העתון ת ו י ה ב מדינ ב

 חידון מופיע זה גליון של האחרון בעמוד
 דן הגליון. את עוד יקרא לא אשר קורא של

 במשק חבר שהיה התל־אביבי הצעיר צור,
 לפני מעטים ימים למערכת אותו שלח מגן,

ב מיוחדת דמות דני, סיני. למערכת שיצא
 שנפתחו ניירותיו, בין בקרב. נהרג בינה,
 העולם של ישן מאמר גם נמצא מותו, אחרי
 שנים לפני חתך אותו שדה, יצחק על הזה

הת האחרון יומו עד לשמרו. כדי העתון מן
 כ־ סיני, מיבצע נכונות על חבריו עם ווכח

זה. עתון לדעות מקבילות שדעותיו
 שנספו החברים מבין !יד הי, היה לא הוא
מו לפני מעטים ימים לעתון שכתבו בסיני

 מאת מכתב קיבלנו הקרב אחרי מיד תם.
 משמר־ קיבוץ חבר רותם, מנחם של חבריו
 לפני צילם מנחם חובב. צלם שהיה העמק,
 שונות, בפוזות בני־משק של קבוצה גיוסו
 ב* לבחור בהלצה הציע בו מכתב לנו כתב

 ראשונים כמועמדים בעצמו) (כולל מצולמים
הס לא הוא ׳.56 צבר התואר על לתחרות

המכתב. את לשלוח פיק
וה המכתב את שמצאו במשק, חבריו

 אותם שלחו מותו, אחרי במזוודתו תמונה
למערכה.

★ ★ ★
 חללי על ־,אזכרהרשימותיו כתיבת כדי תוך

 יחס שהיה בעובדה פעם מדי נתקלנו סיגי,
נאלצ שעליו הצעיר לבין העתון בין מיוחד

טראגיות. כה בנסיבות לכתוב נו
 לי סיפרה כך שלילי. יחס זה היה לעתים

מ הצעיר הקצין יעקובי, בנימין של אמו
 כתיבת לשם עמנו להתקשר שהיססה חולון,

 התנגד עצמו שבנימין מפני עליו, הרשימה
ה להוריו, בניגוד הזה. להעולם בחריפות

בנ סבר העתון, חסידי שהם ואשתו, קבלן
 על מדי יותר מצביע הזה העולם כי ימין

במ מצביע אינו החיים, של קודרים צדדים
המדינה. שבחיי החיוב על הנכונה דד.

 אריה סגן של בביתו קיים היה הפוך מצב
 קורא היד, אריה מונטפיורי. בשכונת כספי,

ב הצטברו שגליונותיו העתון, של מושבע
 ראו לא ההורים המשפחה. בדירת עריסות

 העתון נציג וכשביקר יפה, בעין הדבר את
 פעולה. עמו לשתף תחילה סירבו בביתם,

 את שכלל גליון־האלף, שהופיע אחרי רק
 חללי על הרשימות של הראשונה הסידרה

 וביקשו המערכת עם ההורים התקשרו סיני,
 עובד האב, שנפל. בנם על חומר למסדר
 ה* את לקרוא עתה ממשיך בפנסיה, מדינה
 לפניו. בנו שעשה כפי בקביעות, עתון

★ ★ ★
התל־ בן־הקבלן פינקלשטיין, בן־שחר

 היה באבו־עגילה, חייו את שהקריב אביבי
 העולם של הקו אוהד — צור דן כמו —

 התלהב שחר הערבית. הבעיה לגבי הזה
 -- אל־נאצר, עבד לגמאל הגלוי מהמכתב

 בשלוב דגל הזה, ,עולםבר בשעתו פורסם
הערבים. עם

 יומן רבות שנים זה מנהלת שחר של אמו
 של חייו על ששוחחנו אחרי ילדיה. על

 זד, היד, זה. מיומן קטע לי הראתה שחר,
 שרגית אחותו שחר, בין ויכוח של תיאור
 שהיה מספרי, באחד מסויים פרק על ואמו,

 עב והיחסים השלום לבעית כולו מוקדש
 ״אל הכותרת: את נשא זה פרק הערבים.

 על רק שעמד שחר, השני״. הסיבוב הרוגי
 כ־ לעצמו לתאר היה יכול לא חייו, סף

ממש. אליו מכוונים הדברים

★ ★ ★
 לכן קודם הוזכרו שנפלו החברים מן כמה

 זה. עתון עמודי מעל שונות בהזדמנויות
 ה־ מקרבות באחד שנהרג בידרמן, יואל

 פעו־ על ברפורסג׳ה למשל, הופיע, סאנקים,
 ממעשה־ צוחק כשכולו מסויימת, לת־תגמול

 ׳,ני־ הופ-ע רפורטג׳ה באותה מוצלח. קונדס
 כשבנדיו יד־חנה, משק חבר פומרנץ, אל

מזו צבר ארד, יואב בשלוליות־דם. מכוסים
 במשאל בעתון מצולם היה מתל־אביב, קן
הצברית. של דמותה על

 רק גילו העתון של קוראים שני לפחות
 קרו־ היו המערכה שחללי קריאתו כדי תוך

 מקיבוץ לבני, עליזה שלהם. בי־משפחה
 אליעזר על הרשימה את קראה נאות־מרדכי,

 אליעזר כי להיווכח הופתעה מיפו, ראוך
ב שהושמדה משפחתה, משרידי אחד היד,

 היה לא השניה העולם מלחמת מאז פולין.
עמו. קשר כל לה

 היוונית מהמושבה איזנרייך, אברהם גם
 על הרשימה קריאת מתוך גילה בירושלים,

 שריד בן־דודו, היה שהמנוח איזנרייך דויד
 משוכנע היה אז עד משפחתו. של אחרון

 במחנה־ריכוז כולה נהרגה המשפחה בי
גרמני.

 כל את שמענו המערכת, חברי אנחנו,
 העובדה חרדת־קודש. מתוך האלה הפרטים
ו האלה, החברים אל שבוע מדי שדיברנו

 מתמיד, נפשי בקשר למעשה עמם נמצאנו
 לבני כאחד. ומכאיב מקרב משהו בה יש

צעי על שפרסמנו הרשימות כי תקווה מלא
ש כל מידה יתנו חבריהם, ועל אלה, רים
למשפחות. נחמד, של היא

מכתבים
פלשת מדינת

 ?מרינה להיגרם העלול בזעזוע לזלזל איו
 את לכלול דרישתכם נתקבלה אילו היהודית,

 חוה (העולם במדינה ותושביה הדצועה
ה טאזז להישבר עלול הפחות לכל ).1002

 ואשר מפלנתי, מפתח ששמו העדין כוחות
 מז השולטים, החונים כל מעוניינים •בקיומו
 נזק הקיצוני. לשמאל ועד הקיצוני הימין

 ה- למתכונת נם להיגרם עלול מידה לאי!
 ולשאר (פלונסק) הדורות חזו! של מנובשת

למיניה!. הנפש ציפורי
. . ה את שתפתור אחרת אפשרות קיימת .
ב אל־עריש וחבל הרצועה הכללת בעיה:

 פד־ במסנרת אוטונומית, ערבית רפובליקה
ב מורחבת. ישראלית מדינה של ראמיבית

 פלשת אזור לו נקרא — הזה האזור של שטח
של פרודוקטיבית להתיישבות מקום יהיה -

 פלשה של גבולה הפליטים. טיליו! רבע בל
 הגבול שהוא מצרים, נחל יהיה סיני עם

לסיני. ישראל בי! ההיסטורי הטבעי
ת אוטונומיה תהיה הערבית למדינה מי  פני

 בחוד מרינה של האוטונומיה בדוגמת מלאה,
 תמשיד ישראל כנסת למשל. ארצות־הברית,

ת טהרתה על בירושלים לשבת הודי  ובית הי
ב או באל-עריש ישב פלשת של הנבחרים

העל במועצה רק הערבית. טהרתו על עזה,
 ביחד. וערבים יהודים ישבו המשותפת, יונה
 ישארו ובטחו! מדיניוודחוץ עניני כי ברור
הפדרטיבית. הממשלה בידי

ת ט א ה .. מדי דרושים כר, לשם ב׳ היא .
 את יקיימו אשר דינמיים, צעירים, נאים

 ויחזי־ ידריכוה החדשה, המדינה עם הקשר
 לפרו? יכולים ובנד לצדנו, תנאי בכל קוח
כולו. למרחב אלא סור לים רק לא הדרר את

 הדרוזית, הרפובליקה מחר פלשת, היום ב׳
של לפדרציה בדרד ואנו הלבנון מחרתיים

סוריה ת ,, ת...........רב לי א ר ס
־ ונל־אביב דלמר, יורם

ית לא הקרינה לגוף הרצועה סיפוח ..
 המדינה. >חרחי עק-ידי הנאותה בצורה קבל

 ברצועה, ישראלי מעשי שלט!■! זאת, לעומת
 שלילי יחם היווצרות ימנע האו״ם, בפיק,ח

ם 'ליצור זאת עם יחד ויאפשר בזה ם,  מיני
ם. ותודה הכנה של טי הפלי מצר

פתח־תקוה ,_ש״׳-ן,1ג גרש!ן
 לרדת יכלו ישראל שצבאות הימים איפה

 עזה העיד שערי את לפרוץ יהודה, מהרי
 ד־ מתארים אתם כולו? העולם על ולצפצף
מי נם אם קורה היה מר, עצמכם ד בי  דוי
 מכל נסיגה ש 11▼ ש או״ט, קיים היה המלך
כי,ם? יושבים היינו איפה — כבוש שט,,

נתניה שולץ, דויד
בוודאי. בקהיר,

ומודים תלמידים הורים,
 תל־אביב ילדי ביז שלכם המשאל תוצא,ת

 אישרו 11002 הזה (העולם לערבים יחסם על
 שלנו העם ביותר. הנוראים חששותי את
 קריפט,־פ-אשיםטי שובינסטי, רק לא הוא

 כי טפשים. של עם גם שהוא אלא וצטא-־ם,
ו רציני שעתו! להסביר אפשר איר אחרת,
 עמודים שגי יקדיש הזר, העולם כמו חשוב

 טטום־ זאטוטים של לפיטפוטיהם שלטים
טמים?

רנזת־ג! גרדוף, יוחנן
 הטצב הטבת רק נדהמתי! קראתי, ראיתי,

 גתו! •שאינו דבר — הערבים לבי! בינינו
דינו א יובל — בי  בהלך־רוחות שינוי להני

.זה.
תל־אביב בן־דויד, גדעון

המו יותר: מטומטם מי ׳רק היא השאלה
 ו״ חבל דברי ילדינו את הסלמדים רים,

 ילדים ומחנכים היולדים ההורים שינאה,
 לנחור נוטה אני עצמם? הילדים או אלה,

במורים.
חיפה כץ, נורית

בהיו מאיה בתי על־ידי ככתב הבא השיר
 וראתה בצפת כשטיילה וחצי, שמונה בת תה
ויהו ערבים — בחייה הראשןנה בפעם -■

 צחה עברית ושמעה ונותנים, נ,שאים דים
הערבים: מפי

. .  טובים •ערבים יש,ם .
 חושבים בעצם אשר
 רעים ערבים ישנם מדוע
שונאים. שלום אשר

שאל המשאל, תוצאות אח שקרא,זי אחרי
נש אילו עונה היא היתה מה בתי את תי

ו כד: בערד היתה תשובתה אלה. רי צ ל ,
. להם ולהניח אותם יישב . ת. ו חי להב יש ל
 אלה הארץ. ערביי ובי! מצרים ביז דיל

להם.״ לדאוג צריד שלנו.
רמת־גן תמרי, חגר.

 נה השחורה. היבשת כובשי הלבז, הכובע
סלד,ים! לחי

צה׳־ד כהן, דויד סמל
 משהו עשינו לא רבר, של לאמיתו .

 האחרים; בחילות חברינו לגבי !;צא־ד,פ1י
 שלא מר, אד מאתנו. יותר 'עשו הם י א,ל

 אזרחים במה של מיחסם ..התאכזבנו יהיה,
 דר ר,מםע שאחרי לעצמכם תארו ' באילת
□יר לחופשה, צפונה לנס,ע גשר<ינו א,■,ו,

ב אותנו לקחת ריקות משאיות נהני בו
. מכל לירות 14 ודרשו טרמפ, . ד. ח א

צה׳< ״מזנק״, מצוות ימאי

ומארקאש קאסם כפר
 מש קציז של תמונתו את לראות נדהמתי
 ),1003 הזה (העולם דהא! גבריאל מר-הנבול

בי א:תו היכרתי קאסם. נפר מאנשי כאהד
 ראשו! בסביבות הפידאיו! על המצוד מי

 חייו את שסיבן שאדם הפלא מר, לציוז.
 שייקרא הראשון יהיה הגבולות על חסיד

 זר, מסוג פעולה לכל עליו הממונים על־ידי
קאסם? בכפר לבצעה שהוחלט

: רחובו בדר, גו!מ׳ר.
 הנהרגים. היהודים עשרות את הזכרתם לא
 הזקנים אח ולא באלג׳יר, ביומו יום מדי

 ה־ על־ידי הספר בישובי שנרצחו והנשים
 שוטר בי! קישרתם לא לרגע ואף פדאיון.

 המתבוסס אחיו לבי! בנשק, האוח! הגבול
וב היורה במארקאש. חנות מפחז על בדמו,

 אם •מאלו לא בקרב!, הביט לא קאססו כפר
 במארקאש, אחיו את רצח אשר הוא באמת

 בו נקם הוא לרוצח. הוא משפחה קרוב אם
תל־אב-ב י, בן־פ! עבר

 המט מסרבת מדוע שנכתב, מר. בל אחרי
מת היא האם פומבי? משפט לערוך שלד,

ל צדק? די! יתנו ששופטיר, בעובדה ביישת
 אם — בזד, נאת להיות צריכה היא דעתי,
 הצדק. כי — כזה במקרה להתנאות אפשר

שיג הישראלי  ש־ טי יהיר. שפשע, סי כל י
יהיה!

בת״ס שור, אליהו
כך גם טוב

 במו רוסי עתו! שאם אתם חושבים האם
 )1002 תות (העולם אתכם מצטט איזבסטיה

 ת״ הרי זכיתם? כבר הוא, מטרותיו לצורר
 האינפורמציה מבחינת טוב הוא שלכם עתו!

ל זאת להזכיר צורר כל לבם ואין לפחות,
לפעם. מפעם קוראים

תל-אבי: שמאלי, א.
מאמרגיו

 על האחרונה בכתבתו גלזר, שייע צדק
הני ב ספורט בתחרויות הצופים קהל מינ
 אם גם אבל ).1003 הוה (העולם ישראל

 אני דבריו. את לפרסם כראי צודק. היה לא
ב והמשעשע׳ המקורי הסופר שהוא חושב
 האמה״ למען כי, אם העברית, בשפה יותר

הי אם לפעמים מפקפק אני  השפה באמת זו
העברית.

טבריה גלברם, דן
 על בלדר ישראל הקורא של מכתבו קראתי

 מספר לו להגיד וברצוני ולידה, אמהות
מלים:
ד אני אינ ש ח.  אינר, נשוי ונם אב, בטו
 תינוק עד״ז עצמך שאתה הרושם ונוצר
 תלמידי דיברו כאשר דיברת מזמן לא אשר
עב והאם ..הזה. העולם במשאל ב', ביתה

 הרתה בטרם לאמהות 'יסודי קורם אמד רה
אותך?

חיפה יאיר, רפאל

הדכן הכובע חובשי
 הפריגאטה של בואה ביום באילת, הייתי

הת לא מעולם ).1003 הוה (העולם מזנק
היס יום באותו מאשר חוץ כך, כל רגשתי

 האו״ם על־ידי החלוקה החלטת של טורי
הי יתז מי  שלנו המלחמה אניית של בואה וי

 •טל שחר ארצנו של ביותר הדרומית לנקודה
 בתולדות נוסף גורלי מיפנה של חרש, יום

עמנו.
תל־אביב לוין, ז. ד״ר

 ועזב שלנו חיל־ד,אמבטיה התנבר סוף־סוף
מי את  אני ים־תיכוז. הנקרא הקטן האנס מי

חובשי בפני שלי החי״ר כומתת את מסיר

 ספק■ ואיז מונח במקומו שייע של כבודו
 באמנות אולם הכדורגל, באמנות הוא שבקי

 מעד מי את מלהתמצא. הוא רחוק הכתיבה
ה לו עונה ומה .לאחיו שייע אומר מר, ״ז

.אחרון .  על כשייע איז יודעים. יודעים, .
 לשם העולמים! רבו! אבל הכדורגל, מיגרש

והערב? השכם כר על לחזור מה
חיפה סיגר, אווי

ב במו העברית בשפר, משתק זה שייע
 בכינוי אותו להכתיר הזם! הניע כדורגל.

לו. מתאים לא בבר כדורגל! כי חדש,
תל״אבי־ דויטש, נתן

שלי מאמרגלן, למ

ידידיי
 תכו שאס בזה אתכם להזהיר רוצה אני
ה איש של זה מסוג ווידויים לפרסם שיכו

 אשלוז )1002 הוה (העולם שכטר מקררים
 הנושא;: על שלי הווידוי את אני גם לכם

 עם: כשהתחתנתי חמותי, אותי סידרה ״איר
בתר,.״

כפר־את* לזר, משה
גאנזוזז איד

■ראשי,־נזר פדנפר&ה
פניו על ובהרוודשמש אדום ששערו נער אודות זירה, בתיאטרון החדשה ההצגה

מין התיאטרון ם לכבודם שתיערך מיוחדת, להצגה ג׳ינג׳יס שהם הקוראים את מז  ביו
ס הנראים לאלה או לג׳ינג׳ים ורק אך הכניסה בערב. 7 בשעה 10.1.57 זה, ה׳  כג׳ינג׳י

ת אל להביאו למטה, :תלוש־הכניסה את לגזור רק עליהם חיצונית. מבחינת פ  קו
 כדי בערב, 7 עד 5 אחה״צ, 2 עד 11 בשעות חל־אביב) ,6 (רינם זירה, תיאטרון
ת בו שיסומנו מו הישיבה. מקו

רגיינג׳ים מיסה תלוש
י

של מיוחדת להצגח

ואש־גזר פרנסואה
ה־ בתיאטרון ,,זיר

בערב 7 בשעה ,10.1.57

.........................כסא .....................שורה...,


