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בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בע״נז, שהם משח דפוס

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

פרז •ריח תבור *לי

הפערכת: חברי
 בלילי, לילי בלור, שייע בר־רייו, מנשה
 חרבזווי אברהם ורד׳ רווזי הורוביץ, רויד

 מסו. אביבה מטיט, אלכם מאובר, ר ומק א
ערן. שלמה פינן, ;׳מום

'7■
 אך מדבריך. אחת למלה. אף מסכים ״איני

 אותם!״ לומר זכותך על ליהרג מוכן אני
וולטייר. אמר כך

 זה. פסוק לצטט רגילים מאד רבים אנשים
 באמת. בו דוגלים מהם מאד מעטים אולם
 מוכן ״ואני הוא: הנכון הניסוח הרוב, לגבי

 בתנאי — אותם לומר זכותך על ליהרג
אותי.״ ירגיזו לא שדבריך
 זה. לעתון כזה מבחן בא שבועיים לפני

 ישראל ד״ר את למשפט תבע שרות־ר,בטחון
 להסית מזימה על גרינברג, ורומק שייב

 תגובתנו להיות צריכה היתד, מה למרד.
שירות־הבטחון? של זה לצעד

★ ★ ★
אחד קצה מהווים הזיה העולם עורכי אם

 כל אין הרי ישראל, של הרעיוני בסולם
 השני. הקצה את מהתה שייב שהד״ר ספק
 שני בין יותר קיצוני ניגוד לתאר לי קשה

בטאונים.
 ניגוד בשעתו, נוסף, זה רעיוני לניגוד

הד״ר כי קבע מוסמך בית־משפט אישי.י
 אישית, נגדי למעשי־אלימות הסית שייב

כך אותי להכות צריכים שהיו בכתבו
 ולא הזה בעולם לא לשבת אוכל שלא

 שאדם אחרי בא זה משפט הבא. בעולם
שממ מאחר פלילית, תביעה הגיש פרטי
 להתערב לנכון ראתה לא ישראל שלת

בדבר.
 רבות סיבות לנו אין האלה, הבחינות מכל
 זאת בכל שייב. לד״ר רבה אהדה לרחוש

 שעלינו ספק קט לרגע אף לנו היה לא
זה. במבחן לצדו לעמוד
 לומר הטבעית הנטיה רק זאת היתד, לא

 של האמיתי הרקע את ולחשוף האמת את
 זהו גרינברג. ורומק שייב ד״ר נגד התביעה

תפקידנו.
 שני•• צורך כך על נוסף הפעם אולם
שתגרוף מסוכנת, התפתחות לבלום הצורך

 בעוד נגדה נעמוד לא אם תהומה׳ כולנו את
מועד.

★ ★ ★
 התכוון לא המפואר המיבצע את שיזם מי

רעיו שייב. הד״ר של ברעיונותיו לפגוע
 ארוכות, שנים במשך הופצו אלה נות
 השלטון בצמרת איש היה לא כה ועד

 כי טבעי, גם וזה פסול. בהם שמצא
 לבין שייב של ישראל״ ״מלכות בין ההבדל

 רק הוא בן־גוריון של ״ר,מלכותיה,שלישית״
לומר כמעט אפשר באיכות. לא בכמות,
שייב. תלמידי הם וחסידיו שביג׳י

 את להניף רצה המיבצע את שיזם מי
בכללו. חופש־העתונות על הגרזן

זאת. מבינים שאינם בארץ עתונאים ישנם
 של אידילי בחיוך במתרחש מסתכלים הם

 וגם שייב, את אוהבים שאינם מכיוון הנאה.
בלבם. שמחים הם הזה, העולם את לא

 לרגע חשבו אילו פחות שמחים היו הם
 שאין כשם חלקי, חופש־עתונות שאין קט

 חוקי־ מפעיל שמישהו ברגע חלקי. הריון
 לדכא כדי המנדט, מימי פאשיסטיים, תועבה

 לחסל סופו לו, נוח שאינו אחד קטן עתון
לו. נוחים שאינם העתונים כל את

 בדבר סולם דברי על כיום שמתרגז ומי
 יתרגז קסטנר, ורצח ב. ד,ש. בין הקשר

 הוא ביג׳י כי יכתוב אם מעריב על מחר
 השמש הוא שביג׳י לכתוב במקום גאון,

האנושות. של העולה
היסטוריות. דוגמות אלו אי לכך יש

★ ★ ★
 אם יצליחו, המשפט יוזמי אם יודע איני
לא. או לבית־הסוהר שייב הד״ר את יביאו

עתה. כבר הצליחו אחד בדבר אולם
 כל את לשייב מסביב ללכד הצליחו הם

 קיצוני באופן המתנגדים אלד, י כל את יריביו,
לדעותיו.

 שם חופש־הדיבור, עומד שם במקום כי
אנחנו. עומדים

מכתבים
הנכון הכיוון
 על העורר מאמר את רב בעניז פראתי

 ללא שהנו .),1043 הווז והעולם ״גטואיזם״
על שנכתבו ביותר מהטובים אהד ספק כל

 נושא על למטרה קולע וכה מקיר ניתוח ית.
 ותיק, ישראלי כאזרח אני, קראתי. טרם זה

 במאמר שנכתב מה עם בטלה מלה מזדהה
 להלר־רוח הנחשונים אתם ותהיו יתז מי זה.

 כיוונכם כר, המשיכו הישראלי. בקהל הדש
נכוז.

תל־מונד וייניש, יעקב
מא האחרונים בשבועות לקרוא נזדעזעתי

 הדתית היהדות ננר אנטישמיות מלאי מרים
 הנני אולם חד־פעמי, ■שהדבר חשבתי במדינה.

ל שבוע. מדי ונשנה חוזר הדבר כי רואה
ה השקפותיו את להביע אסור העתוז עורר

 לשיא יהיו. כאשר יהיו הדת, על פרטיות
 בשם היהודית, התודעה על במאמר הנעתם

 ביותר החמור המאמר זה לדעתי ״נטואיזם״.
הדת. נגד

ירושלים אברר,מי, משה
וב מפלגתיים, בלתי שאתם לי ברור . . .

 מה אולם הדתיים, את מתקיפים אתם צדק
המטבע? של השני הצד על דעתכם

רנזת-השרון מעברת יחזקאל, עירה
 היהודים של החינוד בהחלט. צודקים . . .

 סבלו ממנה רוחנית, בדידות עליהם מטיל
להת יכול שהוא מרגיש נוי כל הרבה. כה

זול בעולם, אנושית חברה כל דעת על קבל
מיו השקפה לה שיש היהודית, החברה תי

ב המתבטאת העולם, אומות כל כלפי חדת

ההתקפ את המבטאת מלה זוהי ״נוי״. מלה
 וקנאותה היהודית החברה של העצמית לות

 ישראל את לבודד עלולה והיא השובינית,
עצ את להשוות ליהודים בדאי כולו. בעולם

 הנבחר עמו שהם למרות האדם, בני לבל מם
 המחשבה כי לרעת יש הוא. ברוד הקדוש של

המי ואצילות־הנזע לעליונוודהאומה שהטיפה
הגרמנית. האומה ראש על גדול אסון טה

נצרת חלאק, זוהר
השנה אנשי

ה כאיש דיין משה את שבחרתם הרגשתי
ה בן־נוריון, בדוד לבחור לא כדי רק שנה
 פרשת לכל אישי באופן אחראי שהיה איש

 הצבאי לחלק אחראי היה אמנם דיין סיני.
 תואר איננו השנה איש אולם הצליח׳ והוא

 לישראל תועלת שהביא מעשה עבור הניתז
 אשתקד השנה כאיש נאצר בחירת היענה.
 לתת אפשר בן־נוריון ראש על זאת. תוכיח

 הפוליטי, בשטח כשלונו עבור שחור סרט רק
 שהתואר מהעובדה מוריד הדבר שאין אלא

 לסבר כדי בלבד, מסווה הוא ריין לו. מניע
 מסנוורת זה מנצח של בחירתו העין. את

נכוחה. מראות
תל־אביב ד., ב. ג.

 איש תואר את שהענקתם על התמרמרתי
 עובדת עצם אלתרמז. לנתן בספרות השנה
 צריכה היתה הרע הלאומי המצפון היותו
 המושג נולד כיצד ידוע זו. בחירה למנוע
בספ האזרחים מלחמת בימי חמישי״. ״גייס

 ארבעה במדריד: המורדים מפקד אמר רד
הח והטור מבחוץ, מדריד על עולים טורים
 אלתרמן נתז על מבפנים. עליה עולה מישי
ישר על העולה השביעי הטור לומר: אפשר

ל להכנים שאפשר סבור אני מבפנים. אל
שביעי. גיים הריע: מושג לקסיקון

תל־אביב שחר, יחיאל
 שלכם הכתיבה שיטת את לשנות עליכם

 של מסדר לערוד במקום השנה. אנשי על
שבחר האיש שם את שתציינו מוטב שמות,

 כתבה לכר ותוסיפו אותו בחרתם מדוע תם,
עצמו. האיש על מעניינת

חיפה סבירסקי, רות
הספסרות חיידק

 ספסר ״הייתי שלכם הרפורטנ-׳ה מסקנות
 מוזרות. די הז .)4043 הווז (העולם קולנוע״

 במזון, במו בקולנוע, שהספסרות מורים אתם
הפת קטן. היצע לעומת גדול מביקוש באה
 חדשים. קולנוע בתי הקמת הוא היסודי רון

הכרטי ומשרדי המוקדמות המכירה קופות
 במקום וחיובי. חשוב תפקיד ממלאים סים

 ברטים, על לירה ירויח גוף בעל שספסר
 כל על פרוטות. 100. ירויה שהמשרד מוטב
 התחלתי אלה, משרדים קיימים מאז פנים׳
 מה יודע אינני כי אם — לקולנוע ללכת

מזה. הרווחתי
רנזת־גן זילבר, צדוק

 בחיפה׳ הקולנוע משרותי רצון שבע אינני
 הכרטיסים ספסרות בעיית קיימת מרוע אולם

 מדוע ובירושלים? בחיפה ולא בתל־אביב,■ רק
קיי בתל־אביב אדיבים? יותר חיפה קופאי

 מאשר בתי־קולנוע יותר יחסי 'באופן מים
 אני בילוי. אפשרויות יותר וקיימות בחיפה,

 למצוא אפשר זו לבעיה הפתרון שאת חושב
לע רצוי החיפאי. של והאופי הנפש בהלר
 שהחיפ־ התל-אביבי החיידק מהו מחקר שות
ממנו. מחוסנים אים

חיפה מנטל, יובל
נגדי צליל

(ה צליליים״ של ״אולימפיאדה ברשימתכם
 דטרויט. שבעיר כתבתם ),1043 הוה עולם

 ישראל, אוכלוסית על עולה שאוכלוסיתה
סימ תזמורת להחזיק כספית אפשרות אין

 כי לבכם תשומת את להסב ברצוני פונית.
מ עוד סימפונית תזמורת קיימת בדטרויט

 לקרוא יפה לא זה הכל למרות אבל עיים׳
 לארונו נאמן שכלב מפני בלב. מוחוסר־עבודה

הע לשכת למזכיר נאמן היה לא כהן וצבי
נימוס. בלי עבודה ודרש בודה
 במדור זה מכתב להדפיס מכם מבקש אני

לי עשר של פרם לי ולתת גלילי לילי של
 ׳,ברקוביץ מר למזכיר לתת הפרם ואת רות
 אם הקנס. את לשלם כסף לו שיהיה כדי

 לא בכלל זה לבית־חולים מחוסר־עבודה לקחו
 המזכיר אבל לזה. רגילים כבר הם נורא:
 לו לעזור וצריר לבית־הסוהר רגיל לא בטח

במהוסרי-עבודה. המתאים בטיפול להמשיך
ראשון־׳לציון נ., א.

כזו. למטרה כסף שתורם זה כלב
עתונרגד .

 כרוכים ירדו ועתונות שכדורגל כנראה
 אתם כיצד מבין אינני פשוט לארץ. יחדיו

 ועוד — לעתונאים כדורנלנים להפוד מצליהים
 רזניק נח של רשימותיו טובים. לעתונאים

 כתבות היו פתח־תקוה הפועל עם מסעו על
 מרימו־ יוסלה נלזר, ששייע אחרי מרתקות.

כשרונותי את גילו וסטלמר חודורוב ביץ',
 מציע הייתי עתוןכם, באמצעות בכתיבה הם

ישראל. כדורגלני לשאר שאנס לתת שתנסו
תל־אביב וייס, שמעון

 טרגדיות'משפחתיות לאיזה יודעים אינכם
 בעתונ־ .׳כנראה במתכוון, שלא גורמים, אתם
 הוה (העולם המכביה חתיכות על בכתבה כם,

 שוורץ נירה של תמונתה את פירסמתם ),4042
 לבחירת בתחרות כשהופיעה נמרי, ים בבגד

 אולם לכם, ידוע זה אין אולי מלכודהמכביה.
 כדורגלן חלדי, ג׳רי של חברתו היא נירה

 את כשראה נורא שהתרגז פתה־תקוה, הפועל
 הוה (העולם זה אחרי שבועיים התמונה.

מחו נ׳רי של תמונתו את פירסמתם ),4044
ב קצת הזהרו להבא, ביאפן. נערה עם בק

אחר תהיו אחרת מדפיסים, שאתם תמונות
לתוצאות. אים

פתח־תקוה ג., אריה
יותר קצת תמונה הרי האחריות, כל עם

בקוריאה הפרחים וזר חלדי ג׳רי
 גילם, ווסטון על-ידי נוסרה היא .1914 שנת

 לידו נטל זו בשנה .1918 עד עליה שניצח
 גברי- אוסיפ יהודי ממוצא הרוסי הפסנתרן

האח לשנים עי שרביט־הניצוח, את לוביץ׳
 הוא זו תזמורת של מנצחה כיום רונות.

פריי. פול
גני־תקוה אשבל, חיים

 של העשירה יעירו שבדטרויט, הוא נכון
 וקיימת 1914 בשנת תזמורת נוסדה פורז,

 קיומה אולם סימפונית, תזמורת כיום גס בה
 הפסיקה והיא רצוף יהיה לא זו תזמורת של

 קשיים בגלל הופעותיה את שנים במשך
כספיים.

צ׳יזיק־פיז׳יק
 צ׳י־ בישיר הסילוף מה לשם מבינה אינני

 מסיר השיר ).1043 הוה (העולם זיק־פיז׳יק
 אותו: שואלת אמו אשר שובב׳ ילד על

היית? היכן פיז׳יק צ׳יזיק
 שתיתי וודקה המזרקה ליד

שלוש, שתיים כוסות שתיתי
הראש. שנסתובב עד

תל־אביב ר., ג.
 :- זה שיר גס ידוע ׳עממי, שיר כל כמו

שונות. גירסאות

ונוצרים יהודים בין
 בל כמעט ניזון שלכם השבועון של מפיו
ני בליבו נשמר שעוד כאז, היהודי הישוב

 השולט ההתבוללות בים יהודי־לאומי צוץ
 כאן קוראים הוה העולם את זו. גדולה בעיר

 של והנאורים המשכילים מן משפחות 50־60כ־
 המזון הוא שעתונכם מהצעירים חוץ הישוב,
 זל- ממש חיים והם שלהם, היחידי הרוחני

 רב רב, בישראל. שמתרחש מה כל את ידו
כאן. ממלא שהוא השרות מאוד.

זיל \1 סאו־פאולו, רוזנבלט, יצחק
ש עתונכם של השנה גליון לידי הניע

 דרישת- עבורי היה הוא מהארץ. אלי נשלח
 אותו קראתי מישראל. ולבבית חמה שלום

 פעמים, שלוש לפחות תומו עד מתחילתו
ים. הנוצו חברי בפני לראווה אותו והצגתי

פורויוגל סטובל, שוורץ, ש.

כלב נשך אדם
(ה כלב' נשר ״אדם סיפורכם את קראתי

 חייל הוא שהכלב מתברר ).4043 הזה עולם
 אני כהן. צבי ושמו מחוסר-עבודה, משוחרר

 למחוסר־עבודה לקרוא יפה לא שנורא חושב
גור שמחוסרי־העבודה נכון אמנם כלב. בשם
סימפ- לא אנשים והם צרות המוז לנו מים

 בקוריאה פנים קבלת בשעת חלדי של זהירה
תמונה). (ראה

הראוה בחלון תלונות
 ראש ליטבק, משה של דבריו על בתגובה

במב להופיע המסרבת רחובות׳ מכבי קבוצת
 ),4040 הזה (העולם בעתונכם שהתפרסמו חן׳
הבא: השיר הרי

 שהכזיבה קבוצה היתה היה
היטיבה, לא מעולם לשחק

 קרקס עיסתה כשהיא
חמם. זעקה חברתה על

 הלם לא לה המבחן
 לאם ד״ר את והזעיקה
 קטרינה בנוצות התקשטה

בויטרינה. הוצגו וחלונותיה
ירושלים כהן, משה

בעפולה פצועה
 ערה, בוואדי בעברי השנה, ראש ערב
 לפני-כז קלח שעה אירעה בו למקום הגעתי
 שהיתה ערביה, ילדה דרס אוטובוס תאונה.
ל מוכן היה לא איש חמור. על רכובה

 הילדה את לקחתי לבית־החולים. העבירה
 בדרך לעפולה. אותה והובלתי שלי בנ׳יפ

 הסימנים כל את והראתה הרף, ללא הקיאה
 לה שהיו מאד יתכן קשה. זעזוע־מוח של

מ נזל הדם כי נוספות, פנימיות פגיעות
ופיה. נחיריה

 למסור ביקשתי עפולה, למשטרת בהגיעי
 לבית־ העברתה לשם לשוטרים, הילדה את

 זאת לעשות ביקשוני הללו אולם החולים,
 והיא אחת, מכונית רק לנו ״יש בעצמי.

אמרו. אחר!" למקום נסעה
 קופת- של בית־החולים לשערי הנעתי

 לי לתת סירבו שם אד בעפולה׳ חולים
 מרבע למעלה דרוש היה במכונית. להיכנס

 ו־ המסכנה הילדה את להעביר כדי ׳פעה
 רופא פנימה. ולהכניסה לאלונקה הנפחדת

 בקול הביע העזרה־הראשונה לחדר שנקרא
ההפרעה. מן אי־רצונו את רם

 מה לדעת היה יכול לא רופא אותו
 במקום הכללית הרשלנות ואם הילדה׳ מצב
אדם. חיי לקיפוח■ לגרום עלולה היתה לא

תל־אביב א., א.
ונבלה בעשן

 חוק- קצר זמן לפני חוקקה חיפה עירית
ו ציבוריים במקומות עישון ,האוסר עזר,

 צר העבריין. על ל״י 100 של קנם מטיל
 החוק, לביצוע סימנים כל נראים לא כי לי
 נהני אפילו נמצאים העבריינים בין כי

 המעשנים בתי־הקולנוע, וסדרני אוטובוס
 לעירית איו האם תפקידם. מילוי בשעת
החוק? ביצוע על לפקח אפשרות חיפה

חיפה שטייר, אבי


