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גוה העובס

 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 נליקסון וחוב
 ״עולמפרס.' : למברקיס מען .136 ד. ת.

 בט׳־מ. הזה העולם 1 לאור המוציא
 ,62239 טל. ת־׳א, בעי־מ, שהס משה דפוס

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

 הראשי: הלורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כוזן שלום

 עורכי־משנה:
סלע אורי איתן, רוב

 כיתוב: עורך
עשת פילבי

 בכיר: בתב
תבור אלי

 תבנית: עורך
*ורד אהרון

המערכת: צלם
ערן אריה

המערכת: תברי
 לילי נלזר, שייע גבי, ניצה ביבר, ישראל
 רובי ורד, רותי הורוביץ, דויד נלילי,

 אלכם מאובר, ר אופה הרמון, אברהם ,וגוזר
הרז. שלמה נו, י ק ;׳מום ספון, אביבה מפיס,

במדינה ביותר הנקרא העתון

פר׳ 450 המחיר . 20 שנה . 30.4.1957 תשי״ז, ניסן כ״ט . 1020 מס׳

 את שבוע מדי המקבלים האנשים הם מי
 יבשות? שש של הנידחות בפינות הזה העולם

 קוראים לאותם הפנינו הזאת השאלה את
מי ברשימת מצויים שמותיהם אשר עצמם,

 לבחור היתה המזנה שלנו. חוץ־לארץ נויי
 ולפרסמן ביותר המעניינות התשובות מבין

הזה. העולם של ה־סססנ בגליון
 במעטפות מאד, רב חומר נתקבל ואמנם
 עליהן הודבקו אשר האקזוטיים שהבולים

 בין למאושר. בולים אספן כל עושים היו
 משלושה פחות לא כי לנו התברר השאר,
 הזה העולם על חתומים נוצריים כמרים

 23מ־ פחות ולא בקביעות אותו וקוראים
ידיעו את מדפיו שואבים יהודיים רבנים
 שהמספר כמובן בארץ. הנעשה על תיהם
 בנכר הזה העולם קוראי של ביותר הגדול

 לייצג או לטייל ללמוד, שנסעו ישראלים הם
המדינה. של רשמיים מוסדות־
 כי פורסמו. לא הללו המכתבים כל אולם
 הזר, העולם הוקדם חגיגי יובל גליון במקום

סיני. מלחמת חללי של זכרם להנצחת 1000

★ ★ ★

 מאותם שניים בפניך להציג ברצוני השבוע
 תושב סגל, ה. הוא הראשון הקוראים.

 הקורא כותב הברית. שבארצות שיקאגו
סגל:

 בשיקאגו, גר שאני שנה ארבעים לי ״זה
בעד עבדתי שנה 37 מישיגאן. אגם לחוף

שיקאגו סגל קורא

 פנסיון מקבל אני וכעת ברזל מסילת סוכני
לחודש. דולר 280 מהממשלה,
 בשנת ירושלים העתיקה בעיר ״נולדתי

 ממשלת תחת חוקומה, הסראייה אצל 1890
 עזבתי חאן. אל־חמיד עבד בימי התורכים,

 ל־ הראשונד, העולם מלחמת קודם ארצי
 שמלך בער, לארצות־הברית, ומשם בראזיל

בארץ. ביקר ווילהלם מגרמניה
 יוצר לראות שכמו על אותי נשא אבי

 פעמים הרבה ז״ל. הרצל תיאודור הציונות
עור יבן־אבי, יהודה בן אליעזר עם דיברתי

 עתו- ארבעה הופיעו בימי והצבי. השקפה כי
ו המוריה החרות, החבצלת, עבריים: ניס

הצעיר. הפועל הירחון כן גם הצבי.
 כי י מאד עלי חביב הזה העולם העתון

 האמת. וכל האמת את לומר מקפידים אתם
 למאות; יהודים אותו ראו בשיקאגו פה

 ותשעים בעצמם קראו מהם אחוזים עשרה
ל או לאנגלית המתורגמן הייתי אחוזים
יידיש.

 ישבו הארץ תחת ברכבת בנוסעי ״פעם,
 קורא הייתי קאתוליות. נזירות שתי אחורי
לחב אומרת שאחת ושמעתי ־הזה העולם
 השניה, אמרה לא, יידיש. קורא הוא רתה:

 איפה בשאלה אליה פנתה והיא עברית. דה
 ישראל, מדיינת בתל־אביב, מופיע. העתון
בגאזזה. להן עניתי

 הסבתה הישן. מהישוב השלישי הדור ״אני
 טובים ימים פגרה, בימי אותה שביקרתי
ה הרעש זוכרת שהיא לי סיפרה ושבתות

 יודע. איני — קרה זה מתי בטבריה. גדול
 בכל אני זוכר בעורקיה. נזלו ספרדים דמי
 אתם אומרת: היתה אותה שביקרתי פעם

.כולכם השיקנוזים .  הספרדים אנחנו אבל .
 שכבר ישן פזמון אותו — סאדיקים כולנו
רפש. עלה

 משה השר שביקר שבעת לי סיפר ״הסב
 על־ידי פנה הוא בירושלים מונסיפיורי

 מדוע בשאלה בביתו, שגר להאפנדי מתורגמן
ה מעל צועקים התפילה בעת המוחמדים

 בכנסיות כמו פעמון להם אין מדוע מסגד•
 רבנא בקיצור: לו ענה האפנדי אנגליה? של

חרש.״ אינו היוצר — אסראש מאנו

★ ★ ★
 העולם. של אחר מקצה בא השני המכתב

 הגברת אותו שלחה דיוק. ליתר מהונג־קונג
האמרי הקונסול של אשתו פולר, עמנואלה

 ישנם פולר לגברת אקזוטית. עיר באותה קאי
 כמנה אותה הזוכרים בתל־אביב', רבים ידידים

ומלבבת. המודה צברית עזר,
 שרבים ״יתכן פולר: הקוראת כותבת
 אל. שכוחת כארץ מושבי מקום את חושבים

 שכוחת־ מלהיות מאד רחוקה המושבה אך
מייצ והותר. די כאן יש אלים להיפר: אל.
שבו כמה לפני ואלפים. במאות אותם רים
 בית־חרושת ולידה בפאגודה ביקרנו עות

 קטנים, .אלים אלפים 10 ספרנו: לבודהא.
 קירות ארבעה אדום. וצבע זהב מצופים

 מלאי לתיקרה, מהריצפד. אצטבאות קיר ובכל
פסלים.

 כ־ הרי הרחוק, במזרח הזרות ״למרות
 שאני לי ונדמה יש הקרוב״ ״המזרח ילידת
הו במסעדה אקלנו כשאתמול בעיקר בבית,

 ורוב גדולה כאן')?יא ההודית המושבה דית•
 ה־ בארץ. המאכלים את מזכירים מאכליה

 אבל שלנו. הפלפל כמו בדיוק שלהם בג׳איו
 ואני בעלי הדבר. אותו לא זה זאת, בכל

״הכרמל משוק פלפל לפיתה מתים פשוט . . .
 הזה? בהעולם פולר הקוראת מוצאת מה

 ו־ אמיתי פלפל לפיתה קרוב הכי ״הדבר
בלתי־מזוייף.״

מכתבים
עמלק זרע

 חוה והעמים לטעון מנסה הזה העולם עורר
 הפרושית־צדוקית ההתנצחות כאילו )1019

 שלא התנ״ד, ספרי מרבית פני על נסוכה
 המסורת. על־ירי להם המיוחם בום: נערכו
 שופטים בספר א׳ פרק כי קובע אבנרי אורי
 — ראשית בתנ״ך. ששרד הנכוז הפרק הוא
 את מוחלטת בצורה סותר שהוא נכון זה איו
 הארץ מרבית כי מוכיח ורק יהושע ספר

כולה. ולא ההוא בזמן נכבשה
 מיזוג בארץ שהיה לקבוע זה סמר על קשה

 מסתכן היה לא מעמיק מדע איש תרבויות.
 שקיימת נניח — שנית בזאת. עובדה לקבוע
 א' ופרק יהושע ספר בין מוחלטת סתירה

 ספר פסילת מחייב ההגיון האם בשופטים,
 העורר להיפר? או אחר פרק יסוד על שלם

ב ומפריז ישעיהו מול יהושע את מעמיד
 יהושע ספר שאת בעוד הראשון. של חשיבותו

 ספר את הרי אהת פעם ברפרוף למדתי
במלואו. פעמיים הספר בבית למדתי ישעיהו

תל־אביב מרגלית, דן
נכ תעמולתה שלצרכי מפלגה, אותה האם

מפ אולי או מפא״י היתה יהושע, ספר תב
 מה ממנה? נצר אלא אינה מפא״י אשר לגה

 ותעלולי שבע ובת דוד מעשה על דעתכם
 נשים■ אלף עם המלר שלמה שק הניאופים

 ראשון בית מימי האומה מנהיני שאר ובל
 מנהיגים אותם ביו שההבדל בנראה ושני?

 מעצם בעיקר נובע בזמננו העם למנהיגי
חומו. הבדלי

תל־אביב ב., שמואל
 לשלמו! שייר לא שאני יודע אבנרי אורי
 לשלטון אם כי השחורה, היד של החושד
 הניע, סופך אבנרי אורי ובכו המוחלט. האור

 יום בבא עתונד ואת אותר באש נשרוף
 ופרושים יד הרמת התנ״ך נגד כי פקודה
 שתסביר מוטב לו. נתת ומטולפים חדשים

על שלר היפה התורה את עצמו עמלק לזרע

הונג־קונג ובעלה, פולי קוראת
אנח כאשר הנביאים ברוח והשתלבות דינור

 זרע בעוד ועקרבים, נחשים על יושבים נו
להשמידנו... עמלק'מאיים

חיפה הכהן, יחזקאל

סיר הקיבוצים נגיע? אנה השאלה נשאלת
 ממנו ה׳ שם השמטת על־ידי התנ״ד את סו

 אתם ועכשיו פליטוז, עשו פסח ומהנדת
 מספר הפסוקים מיטב את להשמיט דורשים

הספרים.
ירושלים יצחק, ה.

ממה? חרות
 ברעיונותיה הדוגל ההירות תנועת כחבר

 את לקחת תנועתי בראש לעומדים מיעץ אני
ברצי )1018 הוה והעולם ב״הנידון״ הכתוב

 בממשלה פנימית אינה הסכנה גמורה. נות
מ ושיטותיהם הגדולים מהטרוסטים אלא

 לשלטון תגיע חירות שאם הוא נכון בחוץ.
 דיקטטורי באופן בכוח הטרוסטים ישתמשו
 ספני העם כטניני מעשיהם את ויצדיקו
 התנועה צריכה זו תופעה למניעת הפשיזם.
הקרקע. את להכשיר

חיפה שלי, שמואל
 הסקתי הזה העולם של ותיק כקורא . . .

 המושחת המשטר בהפלת מעונינים שהנכם
תנו את מתקיפים שאתם זה על־ידי במרינה.

 קמפא״י במישרין עוזרים אתם החירות עת
 שישנה לומר יעו זה מי לשלוט. להמשיר

 מנחם אפילו מחירות? מוסרית יותר מפלגה
 מרחף בדירת נר התנועה, מנהיג בגין,

צנועה.
נתניה רחמים, יצחקי

 את מהקוראים לשלול בעצם? תפקידכם מה
לפ עדייו שנשארה האחרונה התקווה שריר

 חהירות תנועת עם הוא בארץ הצבור ליטה?
מכד. להתעלם תוכלו ולא

תל־אב־ב כצנלסון, מ.
אמנם) (הנמוכים ממפקדיו אחר הייתי

 כשחברי הסיזוו, בימי וזכורני האצ״ל של
 הברימית, הבולשת לידי ונמסרו נחטפו
 אנשי את בכוח לעצור ממש צריד הייתי

 ההגנה. בחברי תגמול פעולות מלבצע יהידתי
 בל ננד נשק שארים הראשון אהיה הפעם
 עוד יימצאו הרוב. מרות את יקבל שלא אדם

 שאם להם איכפת יהיה שלא כמוני רבים
מ הסוף. ער תשלוט היא — אנרכיה תשלוט

לפניה. זאת תרשום השחורה" ו״היר יתן
תל־אביב ״ירוחם״,

ספר בישוב עתה המשרת הנח״ל כחייל
לשלטון?" ל״בנין בקשר מהמאמר הזדעזתי

הקיבו על־ידי מיושבים שהגבולות וסו כל
 יותר בשלטון. בניו מנחם יוכה לא צים
 שלטון מאשר מפא״י של דיקטטורה טוב

דימגוג. של פשיסטי
צח״ל נ., א.

 מחבלת זו תנועה כי סבורים האינכם .. .
 רעיון — נשגבים ערכים לאותם ומזיקה

 הערבים, לעניני השר רעיון הלבן, המטכ״ל
 מדינת של הגורליות בעיותיה פתרוז רעיון

ארור? טווח של צלולה במדיניות ישראל
חיפה בן־עזרא, ש.

ואדום שחור
 הנוגעות הערות אלו אי להעיר אבקש
 ).1017 חוה (העולם ואדום״ ״שחור למאמר
 שמוכו מי ״רק כי העורר של טענתו למרות
 יכול המטבע, צדי שני את ולבהו! לדאות
 כדאי,״ היה סיני מבצע אם ולהשיב להעיז
 צד על רק הסתכלות שוב, המאסר מוכיח

 האם הממבע. של השהור הצד והוא אהד
מסק את לקבל צריר אבנרי אורי האזרח

או מלונדון הצבאיים הפרשנים של נותיהם
 של הצהרותיו על לו ידוע לא האם יה,יפיץ?

יש את להכחיד ברצונו כי המצרי הרודן
בע היתה הצ׳בית־מצרית העסקה האם ראל?

 העורך ואם מובהק? כד כל הגנתי אופי לת
 התע- לפני צה״ל נעצר מדוע להבי! מתקשה

 הכללי בתכנון כי לו ברור לא האם לה,
 ער סיני שטח את לכבוש צה״ל על הוטל

בלבד? לתעלה
רמת־ג! גולדברג, אליעזר

 הבריטית־צר־ ההתערבות כי כותרים אתם
 לוא משהועילה. יותר לישראל הזיקה פתית

 תל־אביב היו לבדה, להלחם ישראל נאלצה
*ילושינים. וח- המינים מהפצצות חרבות תלי וחיפה

תל־אביב רילף, יוסף

הקו על נוער
 היא )1019 הזה ('העולם הקו" על ,.נוער
 לא נושא על נכתבה כי אף מעניינת רשימה
ב שלילי הכל לא — רואים אתם שלילי. זח. בקו המשיכו זו. מדינה

•רושלינז יקר, ק.

 מצאתי לא האחרון בגליו! לכם? קרה מה
 הרשימה, ואילולי חדש שחיתות גילוי שום

 בי■ העתו! לסי סבור הייתי הנרקומנים, על
 על• לקרוא ואם וטוב. חיובי במדינה הכל

 כ״דבר" אותם לקרוא אפשר טובים, דברים
 בכתבות שאפילו נוכחתי הנדנ״ע, מבצע על רשימתכם; את שקראתי אחרי אולם למשל.

להת יכול לא אחר אף חיוביים, מעשים על
במלואה. הרשימה את העתיק בוקר עתוז — ההוכחה בכם. חרות

תל־אגיב שמעון, צדוק

לשייע מכתבים
 נלזר שייע של כתבתו למקרא נהניתי

 של- שוב הוכיחה היא ).1019 הוה והעולם
 לבריאות שווה ברמה בריא הומור חוש שייע

 בריא: זה האם השאלה נשאלת אולם רגליו.
 של• מעריץ כל פרטיים? מכתבים לפרסם
יח מכתב, אליו לכתוב עתה שירצה שייע,

ל הפרסום יזיק שמא פעמיים, כר על שוב בריאותו.
היפר, קאופמן, נחום

בריא? קאופמן הקורא האס

כפויה תשפורת
 (העולפי בישראל הקולנוע בתי לשערורית

עמ למרות כי להעיר לי הרשו )1019 הוה  עממי כרמים הרי הקולנועי הבידור מיות
המת הרשויות על ביותר. נדיר במחירו,

 עזר וחוקי חוקים באמצעות להבטיח אימות
 ו־ עממי במחיר כרטיסים של הולם אחוז
 היה דם עם קהל לקיצוצים: בקשר מוזל.

 את בזה מטיל והיה מקוצצים סרטים מחרים
הכפויה. התספורת נגד למערכה משקלו

חיפה מג, אליק

עמים אחוות
 הדרוזית העדה בז אדיו, נאסר ניסים שמי
 שרתתי' העצמאות במלחמת כרמל. אל מדלית
בר אילת. בסביבות עובד אני ועתה בצה״ל

 ■ולאנשי יגור לאנשי זה מכתב להפנות צוני
 באו שבוע לפני העבודה. אחדות מפלגת
 אתס נכנסתי באילת. לטיול מינור אנשים

 אני וכי חיפאי אני כי להם אמרתי בשיחה.
 אסף את וכיתור קבוצם מאנשי כמה מכיר

הרווי. פצוע חיי להציל בנסותו נפל אשר ז״ל כץ
כ וציינה בוגרת חברה התערבה באז
 חיילי חיי להציל ביוצאו אסף עשה שטות
 לתת איז כי הוסיפה שניה חברה דרוזי.

אוי הם כי ברווזי, ולא בערבי מלא אמון
להו יכולתי ולא מאור נפגעתי בפועל. בים
 גב התערב המכונית נהג מפי. הנה ציא
 דרגה בעל הוא אחיו כי והוסיף בשיחה הוא

 מביא כשהוא פעם ובכל המיעוטים ביחידת
מ יוצא (הנהג) הוא לביתו, דרוזים חברים
 ירו, את לחצתי לנהג, נגשתי בבחילה. הבית

דרוזית. יד לחץ זה ברגע כי לו והודעתי
 אחדות־העבודה מפלגת א? לפנות רוצה אני

 דרוזי נוער ולרכישת עמים לאחוות הקוראת
 בכם להאמין נוכל איד — לקיבוצים וערבי

 הקיבוצים בני את מחנכים אתם כר אס
שלכם?

אילת אדין, נאסר נסים
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