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 שתפקידו אחד, כתב שלנו במערכת קיים
ה במקומות בשמע מה לדעת הוא העיקרי

 פעם, לא מתלוצצים חבריו בעיר. שעשועים
ל הוא יכול שהרי שבעבודתו; העונג על

ל וממסעדה לקברס, מבית־קפה הסתובב
 הזוהר אף על אך בית־מלון. של טרקלין

וה הקשים התפקידים אחד זהו החיצוני,
מערכת. שבכל ביותר מפרכים
 לשמור חייב זה, בשטח המטפל הכתב

 האינפורמציה מקורות עם תמידי קשר על
 יום במשך רבים אנשים עם להיפגש שלו,
המו אינפורמציה הוא אוסף לעתים אחד.
 לעתון. שבוע באותו עוד דרכה את צאת

ל מצטרפת בפנקס, הידיעה נרשמת לעתים
 עד ומחכה אחרות, קטנות ידיעות מאות

 אותו פנים, כל על להתפרסם. מועדה שיבוא
 של ומרתקת מעודכנת תמונה מקבל כתב
במדינה. החיים מן גדול חלק

 של כתבת־השער גם הוכנה זו בצורה
 הראשונה הידיעה הגיעה כאשר השבוע.

 נעצרו ישראליות צעירות שלוש כי מעזה,
 האו״ם, של מכוח־החירום סמל של בדירתו

 הופתע שלא במערכת אחד אדם לפחות היה
 אותה בעזרת ידע, קלה שעה תוך לגמרי.

 ובמהירו־ ביעילותה המזכירה רשת־מודיעין
 שמותיהן את האפריקאי, הטם־הסם את תה
לאח נראו מתי כתובתן, את השלוש, של

והיכן. רונה
 לתסבוכת והתפתחה הפרשה הלכה כאשר

 ליותר היא ראויה כי הוחלט בינלאומית,
 כתב לאותו מצומצם. שיגרתי טיפול מאשר
 בידיהם היה מהרה ועד נוסף כתב צורף
 עולם אותו על — ומתמיה — מקיף חומר

 מארחות מסתובבות בו זוהר־למחצה, של
מועדוני־הלילה. ורקדניות הברים

 בתל־ חדשה תופעה אינן אלה נערות
 בגלים. כה, עד היתה, הופעתן אולם אביב.

 העולם מלחמת בשנות גאה הגדול הגל
 חיילי מוצפת היתד, הארץ כאשר השניה,
מ חופשה לבלות שבאו הברית, צבאות
 אחרי תפוחים. וכיסיהם המדבר מלחמת

 אותה לחלוטין כמעט התחסלה המלחמה
 בסימן יזה עולם עומד שוב כעת תופעה.

למיניהם האו״ם חיילי רק לא כי פריחה. של

והשלום הראל,ט
 ״ציונות העורך של האחרונה רשימתו

 של והשוואתו U112 חוה והעולם בע״מ״
ה לכנסיה נארצות־הברית הציוני הארנון
 דמתה הקומוניסטי, ולאינטרנציונל קתולית
 מאליה!. מתבקשות שמסקנותיו מדעי לניתוח

 רבה, להפרזה הגיע שהעורר דומני אולם
 בישראל הקיים שהמשטר להוכיח בנסותו
 כדי ובתקריות הגבול על במתיחות מעונייז
אמריקה. מיהודי ההכנסות זרם את להגביר

 אד מבוסס הציוני שהראקט נבוז זה אי!
 אני ישראל. שכני עם מתוח מצב על ורק

הצ וביתר להמשד, היה יכול שהוא בטוח
 עזרת את מבקשת ישראל היתה אילו לחה,

 נושא דווקא שלום. להשנה העולם יהודי
מקצו תעמלנים בידי מנוצל היה אילו זה,

 תורמים עוד למעגל למשוד יכול היה עיים,
יש למע! לתרום עתה ששים שאינם רבים
 טרחיקת־לכת מסקנה זו שתהיה דומני ראל.

ממ איו אלה מעי! חששות שבגלל להניח,
 השלום. למען לפעול מעונינת ישראל שלת
 את אולם זאת, עושה אינה שהיא נכו!

באמריקה. ולא בארץ, כא! לחפש יש הסיבות
ירושלים שילוני, ר.

 אמריקה יהודי שאם חשבתי, היום עד
יהו גחלת על סירה שהיא באיזו שומרים

 סביבתם, עם כליל מתבוללים ואינם דית
בהם, רוצה אינה שסביבתם משום זה הרי

 שלהם. הפנאי בשעות קלילה לחברה נזקקים
 צעירים — מקומית שיכבה ומתרחבת הולכת

 את ויותר יותר המבקשים — מבוגרים וגם
הלילה. במועדוני בילויים

 אמג־ לא לספק מוכנות הזה הביקוש את
 הים נמלי כל את שעברו מפוקפקות יות

 אשר .הארץ בנות צעירות אם כי התיכון,
 בדרך לבחור ברורה במטרה ביתן את נטשו

 מושבות בנות הן כלל בדרך לקריירה. כזו
 סונוורו עיניהן אשר קטנות, שכונות או

 העירה, מגיעות הן הגדול. הכרך מאורות
כמ ומאליהן כפקידונות, בקושי משתכרות

 על השעשועים. תעשיית למעגל נכנסות עט
 שהגיעו הנערות שלוש צמחו זה הווי רקע

לעזה. האו״ם במכונית
 של מחקרם פרי השבוע, של כתבת־השער

 זו אפלולית פינה להאיר באה הכתבים, שני
 שלא אלה לעיני גם הציבוריים, החיים של

 אליה שמו לא או קיומה על כה עד ידעו
 נוספות, פרשות להצמיח שעלולה פינה לב.

 הנסיעה מאשר יותר, הרבה מסובכות ואולי
לעזה.

★ ★ ★
 מסיור־ האוצר שר חזר כאשר השבוע,

 היו בארצות־הברית, שלו האחרון הבזק
 הבצורת תימשך אם גדולות: בשורות בפיו
 וחשוב דולארים. של גשם על לסמוך נוכל
 מוכנה אמריקה יהדות יותר: ערוך לאין

 לקליטת־העליה ולתרום מותניה את לשנס
כ ממזרח־אירופה. השנה הצפויה הגדולה
פו הצעה האוצר שר הציע מנוסה, מתריס

ה מהצעות־המסים יותר הרבה פולארית
 ניכרת במידה להגדיל הצעתו: שלו. רגילות

 שאלה מנת על הארץ, מן השליחים מספר את
 יעודדו אמריקה, יהודי עם הדוק מגע יקיימו

 מיבצע סיסמת התרומות. זרם אח יותר עוד
שליחים!״ העם «כל בערך: להיות, עלולה זה

 השליחים אותם בכל צרה עיני כי זה אין
 שיסעו בהחלט להם מגיע הפוטנציאליים.

 לטובת מדברים אם אבל לאמריקה. פעם
 להטים יותר זול יהיה לא האם — העניין

לאמריקה? מאירופה ישר עצמם העולים את

 אותם וסוגרת אותם, משפילה להם, מתנכרת
 אבנרי אורי של תאורו לפי הברתי. בנטו

ה כי מסתבר בארצות־הברית, ביקורו על
 שכולאים הם היהודים כי הנכה, הוא היפר

 בינם חיץ שיוצרים והם בגטו, עצמם את
שכניהם. לבי!

 באמריקה, היהודית העתונות קריאת לפי
נר ארצות־הברית, יהדות על מחקרים ולפי

 הוא זו יהדות מנהיני של שחששם לי אה
 מהת־ ולא מהתבוללות, חוששים הם הפוד:

לתאר. מנפה אבנרי שמר כפי בדלות,
תל־אביב בכור, אפרים

אלטדינה
 בך ח״כ של מאמרו על להגיב ברצוני

 בעילום גם ולו ),1111 חוה (־העולם אליעזר
 כמו חשוב, כה שעני! מאוד לי צר שם.

 מבלי חד־צדדי באופ! הוצג אלטלינה, פרשת
 כמה לי יש שכנגד. הצד עמדת את להביא
זה. לעני! הערות

 נשק כמויות בארץ היו כבר 1948 ביוני
צר בצ׳ביה, רכש לפעולות הודות ניכרות,

 תקופה באותה ומקסיקו. ברזיל שוודיה, פת,
 זה ואי! קל. בנשק לרוויה צה״ל הגיע כבר
 רובים. 1300 הכל בסר בארץ שהיו נכו!

 11 ,29.11.47ב־ היו ההגנה של ברשותה
 חמשת איד גם מבי! אינני רובים. אלה

 דברי לפי באלטליגה, שהיו הרובים אלפי
 30 לחימוש מספיקים חיו בדאליעור, ה׳־כ
לוחמים. אלה

אינ מדוע עצמה, אלטלינת לפריעת באשר
 בגי!, ח״כ של בצווארו הקולר את הולים כם

 אלכסנדרוני חטיבת לנציג להכנע שסרב
הו קיבלתי ״לא אז: והצהיר ויתקי! כבפר
 אי! ממד!" זאת אקבל ולא סבווי! ראות

 באש פתחו לא האצ״ל שאנשי נבוז זה
 ה־ אנשי תל־אביב. לחור אלטלינה בהניע
 הירקון, רחוב לאורד עמדות שתפסו אצ״ל
 ה־ מטה על ורובים מקלעים באש פתחו

חיל־הים. ומטה פלמ״ח
ה העיקר. הם האלה הפרקים לא אולם

 האצ״ל רצה מדוע השאלה, היא עיקר
תכניותיו? היו ומה למחסניו הנשק בהבאת

תל־אביב קורא,
לשאלה השובה
 מכתבו את )1108 הוה והעולם פרסמתם

שו ״דרוזי הכותרת תחת קאמם, עסאם של
 תשובה. יש שאלה לבל שאומרים, ואיד אל".
ה ממשיבה מדוע קאסם, של לשאלה והנה

 למרות לרעה הדרוזים אח להפלות ממשלה
 ולא תשובות שתי היו למדינה, נאמנותם

 כיר מסולימא! באה הראשונה אחת. רק
 )1111 הוה והעולם מועמר מאליאס והשניה

 שלישית. תשובה עכשיו מוסיפה עוד ואני
 למר שאלה בצורת תהיה שלי התשובה אבל

היא: והנה קאסם.
 שוויו! לר תעניק שהממשלה תרצה איד
 ואתה בד, שתאמי! תרצה ואיר מלא זכויות
 שה- תשכח אל מלאומו? המתרחק בדאדם
 מבני־אדם ונזהרת זה על חושבת ממשלה
 סולימאן לאחים פונה אני ועכשיו כאלה.

הצוד תשובותיהם על להם ומודה ואליאם
לעפאם. קות

חיפה אבדחטום, חג׳לה
 וזוה (העולם למערכת מכתבים במדור

 צה״ל, חייל של הסיפור התפרסם ),1112
 על בדיחה עממי בית־ספר בעלו! שמצא

ה את שקראנו אחרי פה, אנחנו הערבים.

רומאי ולגיונר הררית כוכבת
 על האחראי הוא מי שואלים: הזה, ספור

 שר־ או המורה זה האם האלה? הענינים
 היא זאת האם או ובעצמו, בכבודו החינוך

 העם לגבי הממשלה של הכללית המדיניות
 שפלה הסתה המתכנן הוא מי הערבי?
כזאת?
 חדשים לפני בזה: החינוד לשר פונים אנו
 שהם בכד, ערביים מורים הואשמו מספר

 ישראל. ומדינת היהודי העם נגד מסיתים
 לבית־כלא. הושלד אה האלה המורים אחד

מתפ זו באשמה פוטרו נם מורים שלושה
 שיר, קריאת היתה הראשון אשמת קידם.

 ההרוס. לכפרו נענועיו את מבלים הוא בו
מא פרסום היתה הנותרים היפניים אשמת
 מדיניות על ביקורת מתחו בהם מרים
נש הערבי. בשטח והתרבות החינוד משרד

המורים המסית? הוא מי השאלה: אלת
 הנפ׳פי הדיכוי ממדיניות הסובלים הערבים

 לפרסם שהתיר היהודי המורה או והלאומי,
 הערבים מתוארים בה בביח־ספרו בדיחה

מחזירים? כגרועים
נצרת סלימאן, תופיק

הנולד את הרואה
 את עצמו על נטל שעתונכם מבינה אני

 בכל החברתית הקדמה נציג להיות התפקיד
 תורתו את להחדיר שנסיתם אחרי השטחים.

 זראי, ריקה של מאמריה באמצעות ניל של
לשי נם תעמולה לעשות עצמכם על לקחתם

 ).1112 הוה (העולם טבעית ללידה ריד טת
 את במקצת שאהדתם לי נדמה שהפעם אלא

 שיטה לפי בארץ ילדתי עצמי אני הרכבת.
חברו כל וכמעט שנים, •פמונה לפני כבר זו
 התורה עקרונות את קיבלו ושכנותי תי

הוה. העולם את שיקראו מכלי
תל-אביב קולר, דרורה

מצא פחד, ללא הלידה שיטת על סאמרכם
 אפשר היכן לדעת רוצה הייתי בעיני. ה!

מת והיכז זה, נושא על נוסה הומר למצוא
זו. לידה לשיטת קורהים קיימים

תל־אביב נ., צ.
 של פחד ללא לידה הספר הופיע בעברית

שיעו נזתקיינזיס בתל־אביב וישניבסקי. ד״ר
בקריה. !?יולדות בית ליד הדרכה רי

מכחבים

טעם שד שאלה
 הצעיר לסופר רב עוול שעשיתם לי נדמה

 מהר״ ״עד ספרו על בביקורת אורלב, אורי
ול הספר את קראתי ).1110 הוה (העולם

וב ספרותיים, כשרונות אורי מגלה דעת'
 זאת אולם כזאת. לביקורת ראוי אינו החלט
 לציי! מבקרכם היה יכול טעם. של שאלה

 להעיר. לו יש ומה לא, או מהספר נהנה אם
 לשת! הנוגעים הקטעים כל את לאסוף אולם

 ביקורת וו אי! יחד, ולפרסמם והשתנה
 קטעי כל את אוספים הייתם אילו ראויה.
 אותם ומפרסמים שקספיר מכתבי המשגל

 אח. לקבל ב! נם הקורא היה יכול יחד,
פורנוגרפיה. ורק אר כתב ששקספיר הרושם

ירושליס טליוב, יהודה
חיה היי

 חיה נגד לכם יש מה יודע לא אני
 לסיפורה מעליבה כה כותרת שנתתם הררית,

 ,,הכוכבת כמו בז־חור, בסרט עבודתה על
 טוב. ).1112 הוה (העולם ספונג׳ה״ עושה

 אחד זה מה? אז כפונג׳ה, עושה היא אז
 צריד ושלא עושים שאנשים הדברים מאותם

 בכותרת לא וביחוד פירסומת, להם לתת
בעתו!.

חיפה קטלן, ניסן
 ועוד יהודיה, שחקנית צריבה מדוע ...

 העושה בסרט ראשי תפקיד לשחק ישראלית,
הנצרות? למעז תעמולה

חיפה שפר, דליה

ש אחרי הררית, חיה נשארה אמנם אם
 צברית ולכוכבות, עולמי לפרסום הגיעה
 והרואה במולדתה, מתביישת שאינה צנועה

 לה שמניעה סבור אני בישראל, ביתה את
 אחרים שבמקרים ההמונים, הערצת בהחלט

טעם. וחסרת טפשית היא
תל־אביב מילמן, כ.

 הכוכבת היא הררית שחיה בטוח הייתי
 שנה, אלפיים אחרי הראשונה הישראלית

 טלפני דמות שהיא מתברר סיפורה ולפי
שבכד? המיוחד מה אז שנה. אלפיים

פתח־תקוה פולישוק, אבנר
 אחרי, כוכבת של בדמות המיוחד על

 שנה,.׳ אלפיים מלפני בדמות שנה, אלפיים
תמונה. ראה

ההר ראש אד
 ברשימתבם פרטים כמה לתק! הרשוני

 כאשר ).•1110 הוה (העולם ישועית" ״תרבות
 זאת עשיתי בחבש, ראפ-דג׳ז על העפלתי

 זכאי הייתי לה יום, 12 של תקופה תור
כ שירותי זם! השבוז על ולא כחופשה,

ל המחלקה ראשי היהודית. הסוכנות שליח
 עמי נתקו לא בגולה, תורניים ותרבות חינוך

 הפלשים בקרב בתי-הספר וסגירת קשר שום
ה הסיבה קשרים. ניתוק בעקבות באה לא

אלף 30 ביו לפעולה התקציב אמיתית:
 דולר 400ל־ המחלקה על־ידי נקבע הפלשים
 באיחור בדרד־בלל הניע זה כסף וגם לחודש,

רב.
 לשמש ישעיהו ישראל לח״ב לפניה אשר
זאת עשה לי, שידוע כמה עד כבורר:

 ישעיהו ומר חמיאל, הד״ר המחלקה מנהל
 ישעיהו יעמר להניח יש שכד, מכיוון סירב.
 השליחויות דלת נעילת מפני חושש איננו
 הם שראשיה הג״ל, המחלקה על־ידי בפניו
 מר אגב, הדתית־לאומית. המפלגה אנשי

 את עשה הוא בחבש. אשתקד ביקר ישעיהו
חש על לי שידוע כפי באנית־משא, הדרד
הפרטי. בונו

תל־אביב בר־יידא, משד,
וספר 'זקן״
 סי' בקביעות מדפיסים שאתם רואה אני
והסיפו יפה הרעיה שיף. מידד של י־ורים

 מדביקים שאתם התמונה אבל יפים, רים
 ראיתי כבר איומה. היא אלה סיפורים אל
 וסעי ברחוב פעמים, כמה שיף סידר את

 הכי הגבר שהוא אניד לא ההרצאות, במת
 1אי שכזה, איום פרצוף אבל בעולם, יפה

 ולקחתם שם בילבלתם בטעות אולי בכלל. לו
רפפוטיז? של תמונה

תל־אביב ברגשטיין, הנד,
 העולם של האחרון כעמוד התמונה ידעתי

ל אלא ף, י ש למידד מתאימה אינה הוה
ישראל. מאנודר. רב איזה

תל־אביב לג, ה. פ.

 (העולם שיף מידד של ברשימתו הרמזים
 ככל משמע, תרתי מדי, נסים )1111 הוה

 כל כי להוסיף, עליו היה הגו! פורנוגרף
 הוא כיום עמנו החיים אנשים עם זיהוי
 פוסל. במומו הפוסל, בל כי נראה מקרי

 יצירת־בחוריס מה זמז לפני לידי נתגלגלה
 כי אם בחרוזים. מודרני״ ״רומז שיף, של

 כל על כנות, מתור שנכתב זה בספר ניכר
 שמתמיה מה בוסר. הוא כולו הספר פנים

 הסופר של העצמי בטחונו הוא כיותר,
 משמיע שהוא העצמי והשבח היוהרה ודברי
 שחצנותו את המזכירים דברים הספר, יסוף

 ל״ אני שמח מוסינזוז. - אחר סופר של
 לא שיף סידר של •זקנו, זקנתו, בי ציין

וזל־אביב זינגר, משד,נעוריו. את ביישו

בשמים ראשה עיר,
להת שרוצים המדע אנשי אל לפנות נא
ל ואפילו למאדים למרקוריוס, לירח, קרב

 מלאכותיים, פלנטים או רקטות על־ירי שמש
 יצליחו ולא מאוד מסוכז זה כי ולהודיעם
 אמרו: ההפלגה דור אנשי פעם כמטרתם.

.לבנים נלבנה הבה .  וראשה עיר ונבנה .
 כמוהם, הארץ. כל פני על נפוץ פ! בשמים

 יכולים לא והאמריקאים הרוסים גם כ!
 האנוש בכוח אי! כי בנסיונותיהם, להצליח
 טבעיים־טדעיים, האולטרה כוחותיו למרות

ול ממקומו הקדוש־ברוד־הוא את להוריד
הבריאה. על האבסולוטי השולט או הפטרו! היות

הקדוש־ברורהוא, של הנאמן עבדו
ירושלים בן־דוד, המנחם יוחנן
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