
 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 נליקסון רחוב
 ו,״עולמפדס״. למברקיס מען .136 ד. ת.

בע׳׳ס. הזה העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

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

הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כהן שלום

עורכי־משנה:
סלע אורי איתן, דוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צור אחרון לשת סילבי

המערכת: צלם בכיר: כתב
קרו אריח תבור אלי

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

 רוני ורר, רוחי הורוביץ, רויד נלילי, לילי
 אלכם מאובר, אוסקר חרמון, אברחם זוהר,

קרן. שימח קינן, למום סמן, אביבה ממיס,

 לאחר מ״ב, לקורס הצטרף ז״ל בני לרשימתכם:
 את וקיבל הצניחה אימוני את סיים שהוא

 בדיוק נפל, כאשר פעל זה בתפקיד כנפיו.
המיטלה. במעבר ,20 לניל בהגיעו

יהודה נחלת איזן, מאיר

השני האפוס
הש מבטת ואח״י מזנק אח״י של האפוס אם

 הענק שכתבת הרי, טיראז, של האפוס את לים
 11005 הזה (העולם מבטח הפלגת על שלכם

 מאז לכבוד. הראוי עתונאי מיבצע השלימה
 עתונכס היה סיני, מלחמת של הראשון היום

 העתר את זה מכלל להוציא מבלי — היחידי
 ומוסמכת ברורה חסינה שנתן — היומית נות
 הלוחם דמות את לצייר ידע ואשר המצב, של

 יתרה, סנטימנטליות בלי נכונה, הישראלי
לכם. הכבוד כל מזוייפת. רגשנות בלי.

צה׳־ל שוורץ, ;•ויד רס״ר

בקול כלל בדרד מבקר אני שבת, במוצאי
 הכבד, הנליון את לידי כשנטלתי השבוע, נוע.

 השבת את 'להקדיש סרט על לוותר החלטתי
 מסביב טלחינו, של הנדולד, ההרפתקה לקריאת

 מרתק היה האפוס התאכזבתי; לא לאפריקה.
 שולחת שהוליבוד ממה יותר הרבה ומעניין

;זיפה דויטשר, ירון י■ני

 על לקרוא נצטרר שלא מקווה רק אני
החסוד! לכיוון — מאונם — מבטח הפלגת

יפו אלוני, נחמן

 זה. בעמוד המופיעה בתמונה נא הסתכל
 ליתר אצלנו. הופיעה היא נכון, אותר,ז זוכר
 בגליון 6 מס׳ העמוד את פיארה היא דיוק,

 שהיה גליון־הענק הזה, העולם של 992 מס׳
 אמרה: הכותרת קלקיליה. לקרב מוקדש

ם. רי ז ו ח  תום עם 'הלוחמים, נראו כך ה
 ונתונים עייפים עדיין היו רובם הפעולה.

 הרגע סן אותם שאפפה הרבה במתיחות
 בפניהם הנצזזון שמחת לשדה. שיצאו הראשון

ביגון. מהולה
 דמתה היא שנית. התמונה את ראיתי השבוע

 לפתע וצצה לאיבוד, שהלכה ישנה, לידידה
 עמוד חצי פיארה הפעם מפתיעה. בחברה

 צ׳כוסלובקיה, של היחיד המצוייר בשבועון
 הדמוקרטיה ממשלת של רשמי בטאון שהוא

העממית.
 של 1956 בדצמבר 6,־ד מיום 49 בגליון
 התמונה, הופיעה (.פרחים״) קוואטי השבועון

דלהלן: הכותרת עם
מאות בעל הצעיר, המצרי ״הצבא

 של התוקפנות את בגבורה עצר מתנדבים, אלפי
יש ושל האימפריאליסטיות המעצמות שתי
 לשיניים.״ עד סזויינת שהיתה ראל,

 הצ׳כוס־ לסוכנות שייך נאמר, כך התצלום,
 מקום כל להשאיר לא כדי הממשלתית. לובקית
מתנו שעליו למאמר התמונה צורפה לספק,

 ממצריים!״ ״חזרנו הכותרת: ססת
 חיילים שהם לשמוע ישמחו קלקיליה לוחמי
 כבירים כה מעשים שעוללו גיבורים, מצריים

המצ הרשעים. הישראלים נגד אומץ־לב של
 מן למחוק אפילו טרח לא שהעורך הוא חיק

 צבאי רכב המציינת צ׳, האות את התצלום
לוק אם יותר עוד מצחיק הדבר צה״ל. של
 אותו של עורך־התצלומים כי בחשבון חים

 יהודי צלם לדרר, אוואלד אלא אינו שבועון
במידה לפחות לזכור צריך שהיה מפראג,

 ויוצאי־ פורצי־גדר מטבעם הם הצדדים ששני
דופן.
 קוראים הג׳ינג׳ים שכל נדמה פנים, כל על

 הזה העולם הזמנת בי בלהט. הזה העולם את
 מיוחדת להצגה כאורחיו לבוא לאדומי־השער

 זכתה ראש־גזר פרנסואה הג׳ינג׳י המחזה של
 של הג׳ינג׳ים כל כמעט כללית. להיענות

אחד. אדום כאיש הופיעו ארץ־ישראל
 לראות יכול אתה המיבצע תוצאות את

את להוסיף רק יכול אני .10—11 בעמודים

נטויה האמרשילד של ידו
 שמונה חלפו אל־עריש. את פינינו שוב
 נסוגונו מאז — היזם על כמעט — שנים

 ,משרה העיר ממבואות סאל־עריש, לראשונה
 לא אלה שנים שמונה במשד האם התעופה.

 מאוסה? שכחו ולא דבר, המדינה מנהיני למדו
 הפעם האנגלי־אמריקאי, לבלו!־ שולל נפלו אז

הרוסי־אמריקאי. לבלוף
אנ עלינו אימה אז כי זוכרים אתם האי!

 המיסה הורידו שמייפינו עד — במלחמה גליה
 אנגליה מיהרה ואז בריטיים, קרב מטוסי
בנו? להכיר
ראס־סודר, של הנפט שדות את עזבנו כבר
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הצ׳כי בשבועון המנצח" המצרי ״הצבא
העברי. הכתב את זו צנועה
 החדה העין בהחלט. מתאים אחד דבר רק
 משמאל הישראלי החייל כי להבחין יכולה
 של־ כך צ׳כוסלובקיה. מתוצרת רובה מחזיק

 המוסרית הזכות באמת היתר, הצ׳כי עתון
לשיניים״. עד ״מזויינת ישראל כי לטעון

^
להש לעתים, יכול, מאמרים הכותב אדם

 נדמה היד. כך מקורי. שהוא עצמו את לות
במ להקים שהציע הראשון הייתי שאני לי

ה על ממונה שיהיה לבן״, .מטכ״ל דינה
 ושבראשו במרחב, השלום לכיבוש מערכה
המרחב. לעניני מיוחד שר יעמוד

 בנימין, ר׳ זו. אשליה גם התנפצה השבוע
 כל את שהקדיש הקשיש הירושלמי הסופר

 עברית־ערבית, השתלבות למען למלחמה חייו
 לשלום ירושלים ״תנועת של עלון לי המציא
 שנים. ארבע לפני שהופיע והעולם״, האדם

 את מצעו, תביעות שאר בין כולל, העלון
 מיוחדים מיניסטרונים ״הקמת הבאה: התביעה

 שלום יחסי טיפוח לשם מדינה, בכל לשלום
העמים.״ נין

 איני אני גם מקיפה, כה לדרישה בהשוואה
מינימליסט. אלא

★ ★ ★
 בין נסתרים יחטי־גומלין שקיימים נראה
מפני אולי הג׳ינג׳ים. עולם לבין הזה העולם

 אחד מיד• לנו שנמסר הבא, האנושי המיסמך
 בנוסה צבאית בקשה זאת היתר, האורחים.

הבא:
ל מפקדה. פ. מ. : א

ך ר מודיעין ק. / סיירים מ. מ. : ד
(פלוני). טוראי :מאת

ץ ד י נ שיחרור. חופשת הקדמת :ה
 תתקייס ,10.1.57 החמישי, ביום המפקד.

 מיוחדת הצגה זירה, בתיאטרון בחל־אביב,
 יום לצאת לי לאשר אבקש לכך, אי לג׳ינג׳ים.

 נדי השיחרור, לחופשת יותר מוקדם אחד
 מורכב יהיה בח שהקהל בהצגה, נוכח להיות

 ראשון ארצי כינוס ותהווה מג׳ינג׳יס, ורק אך
(חתימה). חמפקד^! ג׳ינג׳ים. של

 מעוט. כל כמו מוידכא, עם' הם הג׳ינג׳ים
 את הראשונה בפעם הרגשתי ההצגה באולם

 הייתי כי השנה. ימות בכל מרגישים הם אשר
 התנוססה ראשו שעל כולו באולם היחיד האדם

 ברשותכם, להתעלם, (אם שחרחרר, בלורית
אפורות). שערות וכמה מכמה
שכולו בעולם אנחנו מרגישים היינו איך

0■* / ^1
מכחביס

המולדת למען נפלו
 לזכרו שהקדשתם הכתבה על לכם מו!־ה אני

 .׳• : הז לם (הע ז״ל איז; אריה בני, של
שנטלתם ההנצחה מבעל את מאד מעריו אני

 צה״ל לחיילי כציון הבא מפעל עצמכם, על
 ואשר המולדת, למען חייהם את נתנו אשר

 הבאים. ■לדורות הכלל כנחלת ״שאר
אהד פרם להוסיף זו בהזדמנות ני הרשי

 לתצ־ מספיקים ,שהיו לשנה, נפט טון מיליון
 — דולר טיליו! 40 ושערכם השנתית רוכתנו

 כה שאנו האמריקאי המענק מסכום יותר
 מכרות את גם עזבנו הפסקתו. מפני חוששים

 עיר אל־טור, את אבו־רודיים; של הטננז
 ירו ועוד למכה, ר,הנ׳ בדרכי השולטת הנטל

 עסוקה המדינה ואילו נטויה. האטרשילד יעל
שערוריות. ובאלפי המוקפא השליש בעניני

דלמר יורם

וחדשים וותיקים
 מ־ העליה התרת על העורר מאסר מתור

 משתמע )1005 הזה (העולם ברית־המועצות
 להדק הראש, על לעמוד צריכה המדינה כאילו

 תרות מ דברי מיני בל על לוותר חנורתה, את
המרי שטות! כאלה. שנעוניים מאמצים ועוד

 והעולים ברגיל, חייה את לחיות תפשיר נה
 שבאו העזלים מיליון שנקלטו כשם ייקלטו

לפניהם.
 כי יודע חדשה, לארץ המהגר אדם כל
 עלו כאשר הורי גם סבלו כר לסבול. עליו

 רמת את הוותיקים, אנו נוריד, אם ארצה.
 דורשים, שאתם בזו נוראה בצורה מחייתנו

 החרשים העולים את יבהיל הזה הדבר הרי
 הוותיקים, חיים כר אם — ינידו הם כי עצמם.

 לס א כאי. ולהשתקע להתאמץ לנו כדאי לא
 ומבוססים, משגשגים שהוותיקים יראו אם

 להניע בדי מאמצים החדשים העולים גם יעשו
הפרטית יזמתם את ויפעילו הרמה, לאותה

תליאביב גרום, נפתלי ■כוחם 5בכ

היהו הפליטים אלף 15 את לדוגמה נקה
אר עלו לא ואשר לאוסטריה, שנמלטו דיים
 ל־ ה הקליטה קשיי מפני נרתעו מחציתם צה.

ח והמצב המפלגתי, הפרוטקציוניזם בלית
 מטעמים באים אינם היתר .אילו נט,,!ני.

ד אי המדינה אזרחי מרבית כי דתיים.
חילוניות. על מבוססת והתחוקה תיים

ירושלים שדפי, אריה

 איתו בלי נם אפשרית נדולה עליה קליטת
 הישראלי שהמשק בתנאי כלכלי, הרום משטר
של בלתי-נפרד ולחלק חופשי, למשק יהפוך

 חוץ, טטבע על פיקוח ללא העילטי, המשק
. הסתנרות ללא ת.. לו ב ג ה  אזטרקיה ואילו ו

 של האידיאל זהו צנע. תמיד פירושה —
 ה־ מתבדלים, צבאיים, ספרטאניים, משטרים
 לאו* ו״מקוריות ״נבורה" פולחז על מבוססים

האדם. ואושר חופש על לא מיה,־
תל־אביב זק, אלכסנדר ד״ר

מהמורות? רוצים מה
 על הילדים, בין שלבם המשאל תוצאות

 (העולם הערבים עם לעשות יש מה השאלה
 האומה, כי אותי. הפתיעו לא ),10)12 הזה
 להתקיים שכדי מרגישה הטבעי, חושה לפי

 יודע מי הערבים. את לשנוא חייבת היא
 היא בקרב להצלחה הגורמים שאחד כמזכם

 ס:־ לקראת א,תר המדרבנת העוזרת, השנאה
 להאשים מצדכם הונן באמת זה אין לכן גור*.

. זה במצב המטופשות״ ״המורות את . .
ירושלים דביר, מאיר

יש ילדי *קהיר. רדיו הניע מנמלות לשיא
להת יכולה מדינה כל אשר ההטודיס, ראל
 ללעג נהפכו כזה, ובנזער כאלה בילדים פאר

 כרוצחי אותם המכנה רדיו, אותו בפי ולקלס
 האם הערבית. לבעיה נישתם בגלל המחר,

 כי המשאל תוצאות פירסום בזמן חשבתם
כז,? בצורה דבריכם את ינצלו

בני־ברק רוזנברג, שלמר,

 עובדות ה; המסכנות? מהמורות רוצים מה
 הכוונה״ או הדרכה כל בלי איומים, בתנאים

 דבר כל על בטענות אליהן באה אם וכל
 מהו לדרוש אלה, בתנאים אפשר, איד פעוט.

 וסת־ נכונים רעיונות החדרת על להקפיד גם
 בחורה אפילו הילדים! ראשי תוך אל קדטים

 שנתיים אחרי להיטמטם יכולה אינטליגנטית
 גם שהילדים הפלא מה ואז, — הוראה של
מטומטמים? נעשים הם

גן מת־ ר ירון, אליהו

 את ולהעטיר האמת את להראות נסיונכם
מים מהווה עליה, המדינה אזרחי רוב  תנחו

ה למצב לחזרה וגשר בארץ המעוטים לבני
 את הפעוטים בני הרגישו שבו המצב קודם
ת דמוקראטית, מדינה אזרחי עצמם  שוי־זנויו

האזרחים. שאר עם
שפרעם מובדא, בן סעיד

המשורר דברי
 הטהור הנשק על הארוכה הרשימה בכל

 מפורשות. מלים נאמרו לא )1003 הזה (העולם
 בטאו אלתרם! ,.תן של משירו קטעים שני

 לא אשר את והדה, ברורה ובדרד יותר,
:מאמרכם בטא

הכבושה העיר את נ׳יפ עלי חצה הוא
. וחמוש עז נער . 1 כפיר נער .

המדבר וברחוב
ואשה זקן איש

הקיר. אל נלחצו
ר ע נ ה ריב: צנים ,,״, ו
.המקלע״. ״אנסה וגסה. .

דיו פניו את הזק! הליט רק בי
. כיסה הכותל את ודמו . .

 משרד על-ידי נשלח במלואו הנ״ל השיר
 בתוספחג ,21.11.43ב־ בצה״ל, חיל לכל הבטחוז

הבטחון. משר אגרת
אשקלון הרמתי, שמואל

קשר אין
 של נדול קהל לו יש אשר הנכבד, עתונכם

 שב,, האמת נילוי בנלל השאר ובין אוהדים
 למופת רוח אומץ רבים במקרים הראה ואשר

 ונעשים שנעשו שחיתות מעשי על בהוקיעו
 משנה עשה שונים, ואישים מוסדות על-ידי

 פלימה הנברת תמונה את שהדפים בשעה גדול
ר ),1001 הזה (העולם ובתה דויד חכם  בתו

ברורה. והכוונה קאסם, מכפר ערביות נשים
 יכולה בו, והכתוב הנ״ל השער תמונת

 דוגלים. הנכם אשר לעקרונות סתירה להוות
 התמונה האמת. היינו להם, ומטיפים בם

 כר על לקבל בלי ברבים, שהודפסה הנ״ל,
 ולבני לה נרמה דויד, סלימה הגב׳ דאת רשיח

 והכתבת רבים, וצער נפש ענמת משפחתה.
זאת. על הוסיפה עוד לתמונה מעל

פתח־תקוה יגנם, אליהו עו״ד
 חכם סלימה כי מעולם מען לא הזד, העולם

מעי עולה היא דויד הגב׳ ערביה, היא דויד
 היו• לא הגבול. במשמר שוטר של אמו ראק,

קאסם. כפר לפרשת קשר כל לה

סינית ה(א:טי) החומה
 הירחון של קבוע מינוי ■!-דיני

ה על־ידי המוצא המשתקמת,״ ״סין
ה על־ידי והמופץ הסינית ממשלה

 למינוי המגיעים דפוס כדברי דואר,
התש הפרטית. לכתובתו מסין, •שר
 כל ללא ישראליות, בלירות נעשה לום

 האוצר, מצד חוץ מטבע של הקצבה
אחר. נורם מכל או

 העתה את קיבלתי לא להפתעתי,
 מידידי ומסתבר מספר, הרשים מזה
 בחקירה אותו. מקבלים אינם הם שנם

 גורם, שהוא שאיזה הסתבר פרטית,
הו הוציא עליו, יודעים איו אשר
 לי נודע כן החלוקה. את לעכב ראה

 הדואר במחסני מעוכבים שהעתונים
אינו בחיפה הצנזור ואילו בחיפה,

זו. ■סולר,
זזיפה בוכני, אליעזר
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