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הראשי: העורךדוה השנס
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כמו שלום

משנה: זמרך
איתז דוב

תגנית: עורך כיתוב: עורך
מי קשת פילבי

המערכת* גלט בכיר: כתב
 ,26785 טלפון וזל־אביב, ,8 גליקסון רחוב

 ״עולנזפרנו״. :לנוברקיס מען .156 ד. ת.
בע״מ. הזה הפולט :לאור המוציא

 .31139 טל. ת״א, מריס, שהם משה דפוס
תל־אביב. ובניו, מופל דוד :ההפצה

המודעות, לתוכן אחראית איננה המערכת

פרז אריהתבור אלי

המערכת: חברי
 גלילי. לילי ולזר, שייוו בר־רייו, מנשה
 הרמוז, אברהם ורר, רותי הורוביץ, רויר
פינו. למום ספו, אביבה אבו־המרי, יומה

ל ׳ 7'׳
 העתונים, עורכי התכנסו שעבר בשבוע

 ביניהם והחליטו הזה, העולם החרמת תוך
 מסויימת. ידיעה של פרסומה את למנוע

ב להם לעזור בבקשה לשלטונות פנו הם
זה. הסכם ביצוע

 אותנו לשכנע נסיון נעשה מעשה, לאחר
 בהחלט. סירבנו הדין. את עצמנו על לקבל

 עורכי- בין כזה הסכם כל כי היטב בידענו
 ההסכם. את שברנו בלתי־חוקי, הוא עתונים

 שאר בין גם ההסכם התמוטט מכך, כתוצאה
 את עצמם הם הפרו זה אחר ובזה העורכים,

שלהם. קשר־ההשתקה
 להזכיר אם הראשונה. הפעם זאת אין

 שבר הזה העולם בולטים: מקרים שני רק
 מסביב קשר־ההשתקה את המכריע ברגע

במי גרם ובזאת כפר-קאסם, פרשת לפרטי
 לאחר־מכן. שבאה ההשתלשלות לכל שרין
 להשתקת שני, קשר נשבר .חדשים כמה לפני

 ובזאת רומניה, יהודי עלית של ההפסקה
מלוזה״העליה. גבית את מנע

 ה־ של העזתם על תמה אני לפעמים
 החלטה לקבל אפשר כי הסבורים עורכים,

 אחד הזה, העולם החרמת תוך כזה בענין
 במדינה, ביותר הנפוצים העתונים מחמשת
 כזה נסיון אחר. עתון מכל יותר הנקרא
 קיים עוד כל נאיבי. הכבוד, בכל לי, נראה
 פי על השופט בלתי־תלוי, בית־משפט בארץ
 רצוננו נגד אותנו להשתיק אי־אפשר החוק,
מובהק. בטחוני ענין שאינו בעדן

 של השיטתית ההחרמה על־ידי כי יתכן
 והעורכים אנשי־השלטון, מקוזים הזה העולם

 מופלא הדבר לנו. להזיק להם, הכפופים
מ למנוע יכולים •אינם הם אולם בעיני.
 מכך הנובעים הטבעיים היתרונות את אתנו

 ולא נפרסם מה, על חופשית החלפה —
 חשאיים הסכמים של תוכנם כולל נפרסם,

 לאחוז יכולים לא הם ידיעות. להעלמת
 וגם להחרימנו גם — קצותיו בשני בחבל

דינם. קבלת מאתנו לתבוע

רוצה אני בעתיד, אי־הבנה כל למנוע כדי
וסופית: החלטית בצורה להכריז

 של הסכם בשום יכיר לא הזה העולם •
 חבר הוא שאין בגוף המתקבל אי־פרסום,

 להם שותף הוא שאין מדיונים כתוצאה בו,
מראשיתם.

 כזה, הפכם כל ישבור הזה העולם •
 בבית־המשפט סעד יבקש הצורך ובמקרה

לצדק. הגבוה
לוי להבא ייכנס לא אף הזה העולם 9
 ידיעה, לאי־פרסום הנימוקים טיב על כוח
בהעדרנו. זה מסוג דיון כן לפני נתקיים אם

★ ★ ★
 מקומו על פעמים כמה כאן דיברנו כבר

 לעתים הבחירות. במלחמת הזה העולם של
 זו לוחמות אינן הסיעות שכל נדמה היה
בנו. אלא בזו,

 הופיעו להסתדרות הבחירות ביום עוד
 מסרה האחת דבר. של בגליון ידיעות שתי

 אחדות־ נגד לבון פנחס של נאומו על
 אם «... השאר: בין לבון, אמר העבודה•

 הצבאי בעבר זכויות בעל שהוא אלון, יגאל
 מנגנון־החושך, על לדבר לעצמו מרשה שלו<
״ הזה העולם של קופירייט שזה ...

 ידה סמנה לא אחדות־העבודה גם אבל
 העולם מיוחדת: במסגרת דבר מסר בצלחת.

 מפ״ם של כפר־סבא הדי לעומת חיוור הוח
 נגד אחדות־ד,עבודה של בכרוז כתוב —

״מפ״ם . . .
 מראשי אחד של השערתו נכונה אם

 הוא הזה העולם כי הבחירות, ערב מפא״י
 מסתבר הרי הבחירות, מן להימנעות הגורם

 שניצחה היחידה היתה שלנו הסיעה כי
 עלתה שאחדות־העבודה בעוד גדול. נצחון

 עלתה הנמנעים סיעת הרי אחוזים, בשני רק
 הסיעה זוהי .27%ל־ עתה והגיעה ,12%ב־

מפא״י. אחרי בהסתדרות ביותר הגדולה

מכתבים
הצליחה החזרה

 )1129 הזה (העולם לקלפי״ מובל ״ערד
 כל לי היו לא באמת. מעציבה תעודד, חינו

 להסתדרות. הבחירות תוצאות לנבי אשליות
האוטו בשלטוז מאומה משנים אינם פחות אחוזים חמישה או יותר אחוזים חמישה

 כי רק קוויתי ושותפיו. לבוז של קרטי
 החרות תנועת של נמנעת הבלתי עלייתה
 בנגד משקל תהווה לכנסת, בבחירות תורגש
 אני עכשיו מפא״י. של המוחלט ישלטו!

שהו האנשים כי לגמרי ברור פחות. בטוח
 בני־ישראל־השנייה אחינו עדרי את בילו

 לא יצליחו בידיהם, א׳ כשהאות לקלפיות,
 הוכיחו החזרות כל הראשית. בהצנה פחות

תפקידיהם... את היטב יודעים הם כי
רמת־גן בלאושטיין, יעקב מהנדס

 היותי ולמרות מאמריקה, חרש עולה אני
להסתד בבחירות השתתפתי כבר כאז, ירוק
 זה קלפי. וועדת חבר הייתי ואפילו רות

במרי הקיימת הדמוקרטיה מידת על מעיד
 ביחוד פגמים, ללא הכל שלא ברור נה.

מסו להם שאיז עולים ביז באיזורי-פיתוח,
באמ שנעשה מה לעומת אד דמוקרטית. רת

 למשל, שם, ראיתי לא נז־עדן. כאז ריקה,
 פתקי מספר יעלה לא בהז מקומיות, בחירות
. הבוחרים מספר על הבוחר . .

 זזינגארטן (יעקב) ג׳אק
רמת־גן (כרמי),

ז אי  המשטר כי מהמסקנה מנוס כל ...
לאו כיום הרצוי המשטר בדיוק הוא הקיים

 קולות. ברוב נבחר משטר כל הישראלית. מה
למעשיו. אחראים בוחריו כי הוא הגיוני

 מחאה, מהווה מהצבעה הימנעות כי ייתכן
אלטרנטיבה... להיות יבולה איננה היא

נווה־יוסף ברט, אהרן
 שכתבי חבל ממש. ספרותית יצירה ...
 את נם מקום בכל הוסיפו לא הזה העולם

המכוונות. הבחירות תוצאות
תל־אביב יצחקי, י.

 החיילים קלפיות ספירת לפני התוצאות
 ;73% — א עמישב: הנפולות: והמעטפות

 — א בית־שמש: .7% — מ ;12% — הו
 ;65% — א קרית־גת: .7% — תו ;89%

.8.3% — תו ;14.6% — מ

״יצ כי הקלפי" אל מובל ב״עדר כתבתם
 ״עולמית״ בבית־חרושת פועל ,29 יוסר, חק

 פתק כשבידו הבחירות בבוקר למרפאה שבא
 לרופא לפנות צריד היה רחימה, ד״ר אל

 מז נעדר רתימה וד״ר מאחר במרפאה, אחר
 בפתח שעה אותה עמד הדוקטור המרפאה.

למצבי יעץ גברתנים, קבוצת מוקה הקלפי,
א׳״. להצביע שנכנסו עים

 של אחיו הוא יוטה יצחק כי להעיר עלי
שתמו עזרא, יצחק העבודה, אחדות עסקז
עב הבחירות ביום בשבועונכם. מופיעה נתו
 ומאחר בבוקר, 9.30 שעה עד בחדרי דתי

 בא לא הילדים, רופא קליין, ד״ר כי והתברר
 לקבל לחדרו, להכנם נאלץ הייתי לעבודה,

 פתקאות אלי שקיבלו הטבונרים הילדים. את
 המרפאה מזכיר על־ידי הופנו לכז, קודם

אחר. כללי לרופא
תקווה פתח רחימה, מנשה ד״ר

כצר פנים הצי
 1112s הזה (העולם ישראל פני כתבתכם

 ויוצא כעני המתחפש הטלד את לי הזכירה
 הסיבה היא מה נתיניו. את לדובב לעיר

 הנדולות, הערים על פסחה שלכם שהחוליה
יש אוכלוסיית מחצי יותר מצטופפת בהם
ישראל? של מפניה חצי בצל הסתירה ראל,

ירושלים בר־כוכבא, יצחק
ו ז . .  המעניינות הרשימות אחת היתה .

 בביטויו עצום שלכם השער שקראתי. ביותר
האנטי־מיליטרסיטי.

חיפה גולדברגר־סורל, הדסה
כותבות תמונות

 פעמים כמה הזה העולם פירסם לאחרונה
 כותבים של תמונות
ב למערכת מכתבים

מכתביהם. צד
 שזה חושבת אני
לה שכדאי טוב, נוהג
 שנים מזה בו. תמיד

 בעניז קוראת אני
ה מדור את מיוחד

ו למערכת, מכתבים  אה שאלתי פעם לא
 האנשים מי עצמי

המכ את הכותבים
מראם. ומה תבים

יערית, אסתר
וזל־אביב

יערית מקבל הזה העולם
זו משאלה ברצון

 תמונתה. את שנידבה יערית, הקוראת של
 בבקשה המכתבים כותבי אל פונה המערכת

למכתביהס. תמונותיהם את להבא לצרף
כעילום־שם מחאה

 (העולם המורים הסתדרות על מאמריכם
 לא רב. רושם עלי עשו והלאה) 1125 וזזה

 כי העובדה בנלל אלא שבהם, האמת בגלל
 שבלבו מה ואמר העתונים אחד קם סוף־סוף

״ ומורה. מורה כל של
תעלו־ המר, לויז של ושחצנותו יהירותו

 ייתכז מורה. בכל נוגעים והתעללותו, ליו
 במה מרגישים עתונכם קוראי כל לא בי

 את היטב יודע מורה כל ומרגיש. טרגיים המורים ציבור אד בהסתדרותנו, שמתרחש
 מקצועי איגוד ככל הסת־רותו. בקרב הנעשה
 את לשרת בכדי לא זה גוף קיים בארץ

 את לשרת כדי אלא ציבורו, של האינטרסים
 תרחיק־ זו הסתדרות כי תקווה אני עצמו.

 נוכל בו היום שיבוא עד בקיפוחנו, לכת
.שאת ביתר העול את לפרוק . .

חיפה ם• י.
 (העולם למורים הנסיעה הוצאות עניין

 הנוגע ביותר, בוער עניז הוא )112): הזה
 אומרים בנפשכם: הגיעו מורים. לאלפי
 לאחר וזאת עבודתד. במקום גור -- למורה
 וקשור רב, בעמל דירה הקודם במקומו שרכש

 חייב הוא ברירה. לו איז אחרות. בנפשות
נסי בהוצאות ולשאת עבודתו למקום לנסוע

 הוצאות לו מחזירים הטוב, במקרה אם, עתו.
 ל״י חמים מיד לו מנכים — שלו הנסיעה
עו שלו הנסיעה והוצאות במידה לחודש.

 זכאי הוא איז לחודש, ל״י 12 על לות
המוצע. הסכום מעל אחת פרוטה אפילו לקבל

רחובות אלמוני, מורה
 למורה תודה — החדשים הפרטים על

 נושא על הכותבים כל כמו אשר האלמוני,
בעילום־שם. להשאר העדיף זה

לזמן כח יישר
 תיסע מזה שבועונכם. על וותיק מנוי הנני

 בבוקר, חמישי ביום אותו מקבל אני •םנים
 בלתי דבר אירע השבוע שבמנהטז. במשרדי

 בבוקר, רביעי ביום אור ראה העתוז רגיל.
 כח יישר בערב. רביעי ביום כבר אלי הניע

 המופתית זריזותם המינויים. מחלקת לעובדי
לשבחים. ראוייה

 ניו־יורק שלומוב, דויד בן
 הבינלאומית, לקביעת־הזמן דומה כח ויישר

שעות בעשר ישראל שטון את שהקדימה
נידיורק. שעון לגבי

כפול מעצר
 הזה (העולם טרחה״ ״שכר לכתבה בקשר

עזרד-דינו באמצעות פנה פישמז ):1127
 בקשתו אחרות. עברות עם בק־םר ונעצר הואיל בערבות שחרורו את לבטל בבקשה

 וכה כה שביז בערבות, שחרורו כי היתה
 של בפסק־דינו כי ברור נם מכאז הערבות. מכסף שיהנח כדי יבוטל, לו, הועיל לא

 כי נאמד לא העליוז בית־המשפט ניםיא
יםם. שרוי כבר הוא לבית־המעצר. יוחזר פישמז

פתח־תקווה בראז, יצחק עורך־דין
המתים מן מכתם

 שנה- לכם נמסר כי הודיעוני הרוחות
הות־ רק אני רנתי.
 חי והנני קשה קפתי
 לכתוב ואוכל וקיים

מחדש. לכם
 הניעה שעתי«מרם

ת נם ואם להיהרג.
 כי מאד ייתכז גיע,

 ואיםוב מחדש אקום
לכם. ואכתוב
בן־ המנחם יוחנן
ירושלים דויד,

המנחם

לרוצח חנינה
 את להביז לי קשה

 של החנינה מדיניות
אנ המשפטי. היועץ

ה־ בכלא יושבים שים
 שנים ברמלה המרכזי

רוצחים. חונז הוא ואילו קטנה, גניבה בעווז רבות
שר סגל, ברוד שוחרר העצמאות חג לפני

בירו חיים מקור בשכונת ,1953 בשנת צח
 17 אותה דקר סגל מזל. ארוסתו את שלים,

 צנחנים בנעל בה ובעט קומנדו בסכיז פעם
 לו מניעה כי קבע כהז חיים מסומרת.

ממושד. למאסר שנדוז לאחר שנים שש חנינה,
ירושלים ג. צביה

המוחזרת היד
 הזה (העולם האנז פרנסים של מכתבה

 טריניות־ההדד מעל המסר את הרים )1127
 סוף. בלי ותוהה תועה אשר הישראלית,
 האפרו־אסיאתיות. המדינות בבעיות הצבעותיה

יוכיחו.
..  מעצמות מידי יבוא לא האיזור בעיות פתרו; בי השבוע הצהיר אב; אבא .
 הוא האיזור. מדינות על-ידי אם כי זרות,
 אלה. מדבריו המסקנות את לחסיק חייב

יש ושגריר באו״ם, ישראל משלחת כראש
 הצבעות את ניהל הוא בוואשיננטוז, ראל

דרמ בהצהרות בא הוא עכשיו — משלחתו
הסוד? מה תיות.
 הישראלית מדיניוודהחוץ ומומחי אבז על

שנאמ אבז דברי לפי קבועה, תכנית לתכנן
 יעזרו המזרח ולא המערב לא השבוע. רו

 ישראל ביז היחסים בעיית בפתרוז לנו
 התנכרה לו המהנה אם כי ערב, ומדינות

 האפרו־אסיאתי, המחנה - - ישראל מדינת
האיזור. בעיות לפתרוז המבצעת היד הוא

טייבה מצרוזיה, יוסף עבדאלסלאם
 כר- אל בבקה הממשלה ראש של בבקורו

 דברים התרחשו )1129 הזה (העולם בייה
הדרי את העלה הנואמים אחד מאד. מוזרים

 בז־נוריוז הצבאי. הממשל את לבטל שה
 מפני עלינו שוטר ■הצבאי הממשל כי השיב

 את להחזיר ביקש אחר נואם הירדנים.
 בז־ תשובת היתח מה הגנובות. האדמות
 בהשקאה דונם 25 המעבד ״פלח, גוריוז?

 דונם 100 שעיבד מאחר יותר, מרוויח כיום,
"שנים עשר לפני . .  לא או שכח, הוא .
 הכספים את איז המסכן לפלח בי ידע,

לו.■ שנותרו המעטים לדונמים השקאה רשת לו להקים הדרושים
 ״לפני הוסיף: הכטחוז ושר הממשלה ראש
 עב אותם להשוות הערבים דרשו זמז־מה

" הערבים עב אותם להשוות היהודים דורשים ביום היהודים. . . .
 תזכה לא כאלה בעובדות בינ׳י. ארוני לא

הבחירות. במאבק
ה 1181?ק ריאד, מחמוד

גברים קומץ
שטע: מעכו קורא של למכתבו בתשובה

 ):1129 הזה (העולם חרות ננד ללחום יש כי
 מפא״י למשטר לעיז נראית אחת ברירה

 מורכבת החרות תנועת החרות. תנועת היא
 ולוחמים. מרי-נפש לאומיים, גברים מקומץ

 מסא״י של הרקוב משטרה לכל ידוע
 לתנועת השנסה את לתת לבן הזמז הגיע

חיפה פרי, יצחק החרות.
 בה מפלצת מצא כי הושב מעכו הקורא

תנו טועה. הוא הבוחר. את להפחיד אפשר
 המחתרת של החוקית בתה שהיא החרות, עת

בב עצמה את תוכיה המדינה, את שהביאה .הבאות חירות . ,
שיערייס מסעוד, עזרי־

ה מ בגיז? מנחם במקום להציע ל־ יש ...
תל־אביב שפראי, אהובה

 הבדי כל איז הוא. חד רארעא ...סדנא
 שאפילו מעכו, הקורא למפא״י. חרות ביז

 בשקט לשבת יכול שמו, את לחתום השש
 ארבע עור לבנין. כף מוחאים עכשיו בביתו.

פרם. או לדיין כף ימחאו שנים
רחובות י. משה

בפתוח סרחון
 ראש כבוד את באמצעותכם מזמין הנני
 מאחורי בשכונתנו, לבקור סגניו כל ואת ירושלים עירית

 הבלתי־גמו־ הכנסיה
 (קטמוז), נוגן רה

 ראש כבוד ירושלים.
 לראות יכול העיר

מהבו מי־הביוב את
 מה־ הסתומים רות

 רשות של בנינים
נח יוצרים הפיתוח,

שכו כל לאורך לים
ה ילדי וכל נתנו,

ב משחקים שכונה
 ונוש־ הנהלים תור
היו הריח את מים
 מסכן וזה מהם, צא
 יש בריאותם. את

בשכו למגפה סכנת
 .מהז־ כתוצאה נתנו

מ והיתושים בובים
הדירות. בכל החלונות את לפתוח אי־אפש־ר ! I 1 איום סרחון יש הסונים, דל

 אגרון גרשון מר העיר לראש פניתי
 שר הנופים ולכל 1958 נובמבר בתהילת

 ביקשתי תוצאות. שום ואין ירושלים עירית
 עירית של העתונות לשכת מנהל זאב, ממר

 העיר, ראש עם פנישה לי שיסדר ירושלים,
 ראש־העיר לשכת למנהל אותי שלח הוא אז

 שראש- לי אמר מרגלית ומר מרנלית, למר
 את שואל אני אזרחים. מקבל אינו העיר

אז לא אם לפגישות מקבל העיר ראש מי
העירית? קיימת בזכותם הבירה, רחי

 מנהל ברינקר, למר רבות פעמים פניתי
 ומכולם שלו ולפקידים התעבורה מחלקת
 שאה טוענים הם מתחמקות. תשובות קיבלתי

 את לנקות להכריח אפשר אי הפיתוח רשות
 ל■ אמר לה. השייכים מהבנינים הביוב
 הביוב, על הממונה של סמחלקתו הפקיד

 למשפט לתבוע אפשר פרטי בית בעל שכל
 את ושואל חוזר אני כאלו. ענינים עבור
 מועצה חברי כל ואת העיר ראש כבור

כי עבור לדאוג צריד מי ירויטלים, עירית בשכונתנו? שנעשה מה
ירושלים גונן, בן־אליעזר, חיים

בן־אליעזר

 ,27.5.59 הרביעי, ביום
ירצה בערב, 8.30 בשעה

אבנרי אורי
המשא: על•

עברי״ ״פאשיזם
 קלוזנר, על־שנו הלאונזי במועדון

!זל־אביב. ,95 המלך שלמה ברחוב

1130 הזה העולם2


