
ז
 הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

עורכי־פשנה:
סלע אורי איתן, דוב

 כיתוב: עורך
?שת סילבי

 ,26785 טלפון הל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. למברק-ס: מען .136 ד. ת.

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

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

 תבנית: עורך
צור אחרון

 המערכת: צלם
יורו אריח

המערכת: חברי
 שייענליר. נונשחבר-דייו, רסיאילודנלסוו,

 ורד. רוחי הורוביץ, דויד ולילי, לילי
 בוסים, אלכם מאובר, אום<זר חרסוו, אברהם
סרו. שלטה היוו, עסום סטו, אביבה

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

*2׳

 חברי של פנייתם בוודאי לך זכורה
 בעמוד שפורסמה ב׳, מדגניה נחשול גרעין

 ).1037 הזה (העולם שבועות שלושה לפני זה
 — בבנות משווע חוסר עליהם: שהעיקה הבעיה

 ״רצוננו בחורות. 10 לעומת בחורים 38 הם
 אולי נגיע ואז עלינו, בריאה כתבה שתרביץ

 הגרעין, חברי כתבו במשקנוד אושר לחיי
לעורך. במכתבם מפא״י, מאנשי

או אזניים נמצאו כי לנו הסתבר השבוע
 בחורות שתי אתי,ך,קריאה. שקלטו הדות,

 חברי מקריאת הושפעו כה תל־אביביות
 לכתוב: שמיהרו עד נשית, לתגבורת הגרעין

 בנות חוסר על שלכם הכתבה את ״קראנו
 שבועיים לפני ב׳. בדגניה נחשול בגרעין
 נתקלתי שם וגם באיילת־השחר ביקרתי
י בעיה באותה  אין שם אך בנות. חוסר -
 לצבא יתגייסו שבקרוב משום זה, על מגיבים

בנות. לצוד חושבים הם ושם
מת הורי אולם משהו, לעשות ״חשבתי

 המכתב את כשקראתי לקיבוץ. שאלך נגדים
 וגמרתי למדורה שמן הוסיף זה בעתונכם,

 למבצע גייסתי משהו. לעשות בלבי אומר
 בנות שתי אנו לכתוב. והחלטנו בת עוד

 זו׳ חלוצית למשימה מתנדבות תל־אביביות,
 קטי לפנות. לאן מושג שום לנו אין אך

תל־אביב.״ ורחל,
★ ★ ★

 של החברים בועדת הדיון על להקל כדי
 המועמדות, שתי קבלת על נחשול גרעין

 השתיים: על נוספים פרטים מספר הרי
 ילידת ,17 בת תל־אביבית היא אלגזי קטי

 מאד. צעיר בגיל ארצה שעלתה תורכיה
 שהתה הקיץ כפקידה. עובדת היא בעיר
ב ארוכה תקופה בחייה הראשונה בפעם
״בקי הוא: ומסקנתה השחר) (איילת קיבוץ

 בעיר•׳׳ מאשר חיים תוכן יותר יש בוץ
 עבר יש ,17 בת היא גם עזר, לרחל

ש רחל, בקיבוצים. בביקורים יותר עשיר
הש הגדנ״ע, וחניכת הארץ ׳לחית היא

 בניר־עט הגדנ״ע של עבודה במחנות תתפה
 לקיבוץ. לצאת עומד אחיה גם ובעין־הכרמל.

היא: אף כפקידה העובדת רחל, אומרת

 רוצה אני אותי. משעממים בעיר ״החיים
 בקיבוץ.״ דווקא היי את לבנות עתה

 נפשית קליטה מבטיחות ההצהרות שתי
 תקלה ישנה אולם במשק. מאד מהירה
ההורים לקיבוץ: השתיים של יציאתן בדרך

 בארצות הסרגלים הישראליים הערבים רות
 ניתלו מהם נמה ואשר ישראל׳ לטובת ערב

 בייטראל, האנטי״טמיות רבת־עמו!. בחוצות
הממשלה. את להדאיג שצריכה היא

נצרת ״מועמד, אליאס
המתקדם הפיאודל

 רעת בדיקת על כהן •טלום של כתבתו
הת באיטר הערבים, אל ביחסו הרוסי הקהל
 הזה והעולם סורי כערבי זאת למטרה חפש
 לישראל היטנאה ני בבירור מוכיחה ),1030
 ולא ברוסיה ההמונים גחלת להיות הפכה

מדיני. קו רק
תל־אביב שיקה, יהושע

 של תעלוליו למקרא מצחוק התפקעתי
 עט בעל סופר אפילו במוסקבה. כה; יטלום
סא להמציא מסוגל היה לא וחריף שנוז

 כפי הסובייטי, המשטר על חריפה כה טירה
 של בהתלהבותם ביטוי לידי באה שהיא

הקר בעל מהאפנדי הסובייטים האזרחים
והעושק. המנצל קעות,

חיפה טוכמן, רבקה
צור מעוז

ושו צור־רוזנברג פרשת על נילוייכם
 ממיט היתה >1030 הזה (העולם תפיהם

 הוא — להבי! יכול שאיני מה מדהימה.
 תגובת אלא ההעדפה, פרשת דווקא לאו
זו. מעיו תופעה על המסחר שר

 תל־אביב שיפלוביץ׳, ח.
1 עבירה לדבר שר־צור

 המנסים לאלה קולע שם בשבילכם לי יש
 המדינה עם מהמסחר פרטי באופז להיבנות

נאנ׳בים. — גאנה החדשה
 תל־אביב שלמה, ב.

מדי. צור־ריאליסטיוז הגדרה זוהי

ורחל קטי לקיבוץ מתנדבות
 חיובית תשובה שתבוא במידה אך מתנגדים.

ש משוכנעות החברות שתי נחשול, מגרעין
זה. מכשול על גם להתגבר תוכלנה

 את לאזן כדי בחורות 26 יחסרו ואז
מתנדבות? יש הגרעין. של החברתי המאזן

ס

מכתבים
השנה איש

 הבטחו; ושר הממשלה ראיט זכאי לתואר
 מאורעות את סימל■ אשר בן־נוריוז, דוד

 הגורלית הכושר שעת את לנצל וידע השנה
 הם: האישים שאר קדש. מבצע את ביזמו
 — מדיניות המרשילד; דאג — העולם

המש ;ז י בג מנחם — הכנסת גולדמז; נחום
שושנה — האמנות שמיר: מינה — פט

 — הספורט :ז די י יגאל — המדע דמארי;
 עופר: ׳טמשוז — הספרות יאזבנצ׳יק: איוואז
 — הצעיר האיש מאיר: נולדה — האשה

לורז. סופיה — הקולנוע ב.; הש. סוב!
איתן, מושב כיתן, עמנואל

לכיש חבל

שה מ  הנצחון את שהביא האדם דייז, ...
ביטדה־הקרב. הגדול הייטראלי

תל־אביב ספרא, ברוך

 •טמחוני; אסף — הצבא אי׳ט בדנוריון. . ..
 אברהם — ספורט פרם; שמעון — מדיניות
איטר קן־דרור, יהודה — הצעיר כנרורי:

 אש את שריתק בנ׳יפ לנסוע בהתנדבו נהרג
 — עתונות רובינא; חנה —תיאטרון המצרים;

רז. אורי
רמת־גן כר,נא, בן־ציון

. . בן־גוריון. עמום .
ירושלים ברנד, שלמד,

 את מחדש שהפגינה שלום, רבקה הגברת
 הכנסת של והיפה הקדומה העכרית המידה

אורחים.
ירושלים שיף, יורם

ל א ג י . .  באופן האחראי האיש אלון, .
 אר, והמסמל מסיני הנסינה למבצע ישיר

בישראל. המפלגות של הנקלה המוסרי מעמדם
פתח־תלןוה לפין, צבי

. . שמחוני. אסף אלוף סיני׳ נבור .
תל־אביב פגל, שפרה

א ב א באו״ם. ישראל נציג אבן, ...
חיפה זונדלביץ/ ברוך

אנטי־שמיות זו גם
 מפני בחששה צודקת ישראל אין לדעתי

 ׳טגילה כפי ברוסיה, אנטי-יטמית התפרצות
 הזה (העולם במוסקבה כהו שלום של הדו״ח

השי הם ברוסיה היהודים שונאי ).1038
 דהיינו, — בדעתם שפויים והבלתי כורים
 האנטי־שמיות תופעת נורמלי. בלתי מעוט
 ביחס בישראל, חמורה יותר הרבה היא

הערבי. למיעוט
 זר, עם אינם בישראל שהערבים למרות

 ו־ רבות הנבלות. הממשלה עליהם מטילה
פוטנצי חמישי גייס כאל אליהם מתיחסת

 המרגל ישראלי ערבי שמגלים במקרה אלי.
 העברית העתונות מבליטה זרה, אריז לטובת
מעש־ ומתעלמת גדולות בכותרות זו עובדה

 והופתעתי עתונכם של קבוע קורא אני
 שלוש מזה נבון. בלתי אחד פרט לקרוא
 עובד ואני ״זורו'׳ עסקי את שעזבתי שנים

 עם מאז עסקים כל לי אי: עצמאי. באופן
צור. מיכאל בז־דודי, עם ולא רוזנברג פנחס

תל־אביב אוזרבוך, מרדכי
 צור- פרשת בחקירת שעסק הזה העולם כתב

 בנקודה והטעה שהוטעה על מצטער רוזנברג
•זו.

דשדוב סוף אין
מ שלום שהגברת האלה הצעקות כל מה

מ האכזרי מעשהו את עשה בעלה קימה?
 הביאה שהיא לאחר ברירה, וחוסר יאויט תור

 על תנובה רק היה מעשהו לכד. אותו
גב שראיין עתונכם עשה טוב היא. מעשיה

 מהם אחד שכל בריר הכאוב. הנושא על רים
 קרה־ באמת לו חריפות, ביתר מגיב היה

מקרה. אותו לו
תל־אביב עצמון, מ.

 קבל מגלה הוא בה לדרגה מניע נבר אם
 מאור מסוכן הוא הרי איטתו, בגידת את עם

 את קיבלו מקוראיכם שכמה חבל ופרימיטיבי.
 •טלום מ׳טפחת כמקרה מקרה כי הרושם

בינוני. זוג אצל אפילו ייתכן
תל־אביב שפירא, מוניר,

אלי בדרכי כי החושבים אלה הם טועים
 בבעלה. מלבגוד אשה למנוע אפיטר מות

 כפי הזוג, בני כין התאמה ואין במקרה
 להיפרד עליהם שלום, הזוג בפרשת שאירע

ה בין משאלכם את קראתי קשיים. ללא
מ תשובות התשובות. מן ונדהמתי גברים

 עולות בראש," גרזן לה נותן ״הייתי הסוג
 את הרואים פרימיטיב-ים, אנשים של בטוהם
 החזק הטין של העליון לנוע שייכים עצמם

אידיאולוג. ניטשה פרידריד היה ושעבורם
 הבנה של נישה הזוג בני בין היתה לוא
 שהניעו. לאן מניעים היו לא הדדי, וכבוד
 הוא מאושרים נשואים לחיי ראשון תנאי

 כפיה. ללא להחליט הזוג בני שני יכולת
 החברה את לשחרר יש לכד, ראשון וכתנאי

 ומטבצעיהם נוק׳טים אישות מחוקי הישראלית
העשרים. למאה נקלעו בטעות רק אשר

תל־אביב נגיד, א.
פרו־אנטי־קומוניסטי

 של הלבז הקומוניזם של המזוהם המשטר
 שלהם, האדומה הבורגנות עם ההסתדרות,

 כל בי; הדרכים. בכל אתכם לחסל רוצה
 היא יבחרו ועוד שבחרו הדברים מיני

 פרו- אי קומוניסטי עתוז בתור השמצתכם
 צודק שלום פתרו! לשאלת ביחס קומוניסטי,

 מסכים אני זו בנקודה אגב, שכנינו. עם
.100ז6 אתכם

 היא האמת הלאומי, הכללי הענין למען
 המשטר מול בפרץ בעמדו כעתונכם אין כי

הקומוניסטי.
שיבר, חביב

 בישראל, האנטי־קומוניסטית הליגה יו״ר
תל־אביב

כ. הש. שד העולמית המלחמה
מכובד, מקומי מעתו! קטע לכם שולח אני

 על הממונה של הצהרתו מפורסמת בו
 עמד חירותי כי בישראל, הבטחון שירותי

 להתלקחות לגרום שעמדה מחתרת בראש
 בעתונות־ זה מעיז פירסום עולמית. מלחמה

 קיום לעצם חשדות ואף סלידה מעורר חוץ
 מפי שבאה וו, מעיז הצהרה ישראל. מדינת
 יותר ישראל לעניז הזיקה האלמוני, הדובר

 אהדה לה שיש נפש אף אין אחר. רבד מכל
 לגרום הרוצים אנשים נמצאים בה למרינה
למש מתנגדים הם אפילו עולמית, מלחמה

בן־נוריון. של מרו
הה בצבא -השחרור במלחמת לשעבר כחייל

בארץ. הענינים במצב מתבייש אני גנה,
ונצואלה קאראקס, קנרל, נפתלי

כידל כנים
 שהופיעה סטרטין, חסידי צאצאי ברשימת

 הזה (העולם ההסתדרותי הרב על ברשימה
 ביותר הטוב הילד את שכחתם )׳,1030

 כראי בורג. יוסף ד״ר הדואר לשר כונתי
 של הגזברות מחלקת מנהל גם כי לציין

 על נמנה גלעדי, מיכל יחיאל וכנות,6ה
 הרב להוסיף-כי בדאי כן סטרטין. חסידי
 הסטר־ השושלת של המייסד צבי, יודה

 עד לצאצאיו שידאג מי לכל הבטיח טינאית,
 של בית־רין בפני עבורם להשתדל דורות 10

ירושלים חבצלת, פ. מעיה•
 יצחק ולוי ברקת ראובן, לבון, פנחס כן, אם

 מוב ברנדוין, יודא לר׳ שדאגו הירושלמי,
 הקדוש לפני לפחות איתנה בסניגוריה טחים
הוא. ברוך
שודמיות שתי

.)1039(־ הזה העולם •טל המשעשעת הביקורת
 את להבין לי עזרה שולמית הצגות שתי על

 לחשוב משעשע הסגנונים. שני בין הניגוד
 שני את ממזגים היו אילו קורה היה מה

.אחד. בסיר התבשילים .
רמתי-ג^ מר, אסתר

להיפן? או מיץ,;בדו־רה אוהל-כ-תן
ת,.. שילשולמית •טל .,.התקפה טרוני א תי

 תל־אב-ב בר־אילן, יוחנן
 — מאלים שם כובע־טמבל, פה

 לה: נתנו פרצופים •טני
 שולטים, זוהי ב״אוהל"

שולה. זאת ב״דו־רה־מי״
חיפה, מירקין, דן

הקול יענה דא הכסף
מודי לרכוש המשטרה שעל כותבים אתם

 >.1038 הזה (העולם פושעים לתפוס כדי עים
 יגלה לא שכל עם פויטע מאור. טפשי זה

 התחתון העולם מן לאיש אלה טרופים בימים
 ו־ מלשינים שכולם יודע הוא תכניתו. את

 של תחתון עולם באמת זה פרובוקטורים.
תל־אביב קליין׳ י. יהודים.

על בייתר שהשפיע האיש מי

•'ל׳,. 3 י

 כ־ ף תשי״ז שנת מאורעות
כ שיופיע הזה" ״העולם גליון
 דאש־הש״ ערב שבועיים, עור
על כתכת־ענק תתפרסם נה,

השגה איש
תשי״ד

1 1
 הזה" ״העולם מינוי כתוספת
המרחב, העולם, איש לתוארי

ה הכלכלה, הכנסת, המדיניות, ■
ה היהדות, העיתונות, משפט,

הס התיאטרון, הספרות, דת,
האמ הרפואה, המדע, פורט,

השנה. של והצעיר האשה נות,

ס2 ו עו 4, רודה ה 0 4 ־0


