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המודעות לתוכן אמראית איננה חסערכת

 הראשי: העורך
*ורי*בגרי

 המערכת: ראש
נזזן שיום

 משנה: עורר
*ית\ רוב

 ראשי: כתב
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 המערכת: צלם
*נור יעקב

 כיתוג: עורך
גירו נזקפים

 המערכת: צייר
ילי

המערכת: חברי
 נייר, שייע איינב, שיטה איוני, אורי
י י י  ורד, רותי הורוביץ, דויד גלילי, י
 סטז, אביבה יריב, ויוה אברחטדי, יוסר
 קינז, עמום צבר, שמעון פרי, אבנר
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 למבוגרים מזורזים קורסים

 ותיכוניים יסודיים בי״ם לתלמידי עזרה
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 של המרכזית התחנה ליד הרחוב, מדרכת
 איבדה קשת פדיה בבכי. ומיררה אביב, תל
מאשק בוקר אותו הגיעה היא דרכה. את

ב המיסיון אל לפנות נחושה בהחלטה לון,
 הגדולה העיר של הרועש בסבך אך יפו.

ללא־מוצא. תעתה
 ידעה שלא מפני רק בכתר, לא בעצם,

 מוכרה בכתה היא למיסיון. להגיע כיצד
מאחו הקיצונית. להחלטתה אותה דחף מה
 ילדים, ושמונה חולה בעל השאירה ריה
 שכב סלומן, בעלה, קיום. אפשרות כל ללא

 כשגופו גד, יובל הצינורות מיפעל בפתח
 בתאונת״ נשבר גבו עור. בחגורות מהודק
 עשר עבד בו המיפעל, מן דרש והוא עבודה
ושיקום. פיצוי שנים,

ארוכים. חודשים נמשך סלומן של מאבקו
 בביתו. והרעב המצוקה גברו חודש כל עם
 בחיק הישועה את לחפש החליטה שפריר, עד

 לפרנס מוכן שהמיסיון שמעד, היא הנצרות.
מתנצרים. יהודים

 בוכיה, אותה שראה אלמוני, עובר־אורת
לו. סיפרה היא לה. כואב מה אותר, שאל

 אותה שאל שטויות?״ לעשות לך ״למה
 להשתפכות בסבלנות שהאזין אחרי לבסוף,
 לאן עוד יש יהודים. כולנו ״אנחנו ליבה.

לפנות.״
מ ועיפרון נייר הוציא זאת, ובאמרו

 הם הזו. לכתובת ״לכי כתובת. כתב כיסו,
לך.״ יעזרו'

מערכת כתובת את נשאה הנייר פיסת
הזה. העולם

★ ★ ★
ל אין הבחירות ערב כי אומרים, רבים

 לבוחר. לומר מר, בישראל מפלגה שום
 הרושם את ליצור הרוצה בעיקר, מפא״י,

 בטיפשותן הסתבכו רק המפלגות כל כי
ומדגי חוזרת רצויה, בלתי במערכת־בתירות

איש. בפי חדש רעיון שום אין כי שה
 אפילו. מאוד, הרבה לומר. מה יש אבל

 ביג׳י של למפא״י בלתי־נעימה — מילה וכל
חצרו. ונערי

ה ברוב היטב. מכיר אתה אלה דברים
 אותם! ששמעו הראשונים בין היית מקרים

 ראשון אותם שהעלה הוא הזה העולם כי
הנייר. על

 קבלת־ ,שמורד היתר, כתיקונם, בימים
 הזה. העולם לדברי במינה מיוחדת פנים

 מהם, מתרשם היה אותם שקרא האזרח
מכ עם עליהם משוחח כדרכו, עליהם מגיב
 ובס־ ,המפלגות ואילו ומוכיח. מתווכח ריו,

נכ לא כאילו מהם להתעלם ניסו אוניהן,
תבו•

ב־ מסויים. שינוי חל שבועות כמה מזר,

 תעמו־ יושבים בחירות מטות חצי־תריסר
ל להסביר שתפקידם דוברים המפלגות, לני

 שאיפותיה את המפלגה, רעיונות את ציבור
 השוטפים. המאורעות על תגובותיה ואת
 לשאוב יותר ט,ב מקור אין כי מצאו הם

 הזה. העולם מאשר הדרוש החומר את ממנו
 את יודע האזרח, לבטי את חי זה עתון כי

 לעצמו וסיגל בנסתר, או בגלוי המתרחש
 ובלתי־מת־ בלתי־משוחד ניתוח של יכולת
יירא.

ו מרצון אם דגולים, דוברים אותם בקרב
 מה כי ההכרה, התגבשה רצונם, נגד אם

 אקטואלי מוסמך, הינו כותב הזה שהעולם
האזרח. את ומעניין

 המאמרים עקבות את לראות אפשר כן• על
 ממפלגה יותר של הבחירות במודעות הללו
 שלמים. פרקים מעתיקים הם לפעמים אחת.

 לפעמים המרכזי. הרעיון את רק לפעמים
 המלה כמו הזאת. במערכת שנוצרו מלים

 להבדיל שבאה מלה — למשל ״בטחוניזם״,
 הצינית, העסקנות לבין אמיתי, בטחון בין

 המדינה, לבטחון האזרח חרדת את המנצלת
השובים. כיתתיים אינטדסים קידום לשם

★ ★ ★
לאו הישועה תבוא מאין לדעת אין ״לעולם
 הקשר, באותו דבר, השבוע כתב פוזיציה,״

 ה־ הפיתוח שר את להשמיץ המשיך והוא
 ששמעון הציע כי על מטוב, מרדכי מפ״מי,

לפורטו העתים מכירת בשל יסולק, פרם
 מונח כבר היה שעה שאותה מכיוון גלים.
 האחרון, הזה העולם שער הכתב עיני לנגד

 זה ״ראה הוסיף: פרס, פיטורי את שדרש
 או מפלגה נמצאו לא מפ״ם מלבד פלא.
 נא אל אך הזאת. לתביעה שהצטרפו עתון
 גם הצטרף בנטוב לתביעת — לאמת נחטא

״ הזה. העולם
 של בכבודה פגיעה שזו כנראה, סבר, הוא
מפ״ם.

 זרקור, מפא״י, של התעמולה עלון ואילו
 ההתקפות על לכן קודם שבוע שהתלונן

 המפלגה את ייסר ביג׳י, נסיעה על שניתכו
 מופתעים היינו ״לא עמדתה• על הליברלית.

 העולם של היוצר מבית אלה טונים לשמוע
מפא״י. תעמולני אמרו הזה,״
 עוד להם לספק מבטיחים מציתו, אנו,

 כי הרושם, לי ויש כאלה. הזדמנויות כמה
 להפתיע יתמידו מצידן, השונות, המפלגות

רעיונות. באותם שימוש על־ידי אותם,

מכתבים
לשווא הכטחון שם

 אל המכתב את בקראי נחרדתי ממש
 להקמת בקשר התיכוניים, בתי-הספר מנהלי
 (העולם בבתי-הספר הבטחוז״ נאמני ״חוג
 מסוכנים. באמת האלה החברה ).1238 הזה
 הנוער, נפש את להרעיל מסוגלים הם אם

ה והממלכתיות הציבוריות המיסנרות ואם
 לא! ברור — בשבילם טובות אינן קיימות

 שהמילה לכד נורמים הם דרכם... הובילנו
למזי לשם־נירדר אט-אט הופכת ,במחוז״

 יקר זאת בכל המדינה במחוז כי הנדול. פשעם וזהו בדטוקראטיה. ופגיעות מות
לשווא. שטו את נושאים והם לנו,

תל־אביב פיינר, י.
 המדינה רבי שאם אומדת זאת איז .. .

 עובדות בפני העם את להעמיד לנכוז מצאו
 אני בחירות. תעמולת שזו — אמיתיות

 יש הקרבות, הבחירות אה שעל בטוח,
 המצב על ואחרים דייו פרם, ברברי אמת

 בשטה הם שלמים מומחים כי הבטחוני.
מצי עובדות על מבוססים ודבריהם שלהם

אותיות.
תל״אביב בביוף, חנן

ה את יפסיק שמישהו באמת הזמז הניע
 בני-הנעורים הנוער. של הנוראה שאננות

 סאלוניים ריקודים על רק חושבים ביום
גי של האחרונות התופעות חיצוני. וזוהר

ש חשב לא שאיש במקומות מרגלים לוי
ב הצורר את מוכיחות דווקא שם, יימצאו
 תלמידיו היו אילו בנוער. הכוננות הגברת

 נאמני על נמנים בר ישראל הר״ר של
מזמן. אותו תופסים היו הבטחוז,

תל־אביב צדוק, י.
התעתועים מסע

 ראש: של בפגישותיו לראות נסיונותיכם
 העולם מנתיני עם בו־נוריוז דויד הממשלה
 שאיו חוצפה הם נרידא, בהירות תעמולת

מאור היו הפגישות אם מה אז כדוגמתה.
 אותו, מארגנים היו אילולא מראש?! גנות
 שמאיר נראה התור. בסוד נשארים היינו
 ינסו בניו מנחם או גלילי ישראל יערי,
מב אני — לקבלם ודה־גול קנדי את לאלץ
לב. אליהם שם היה לא שאיש לכם טיח

ירושלים חיות, ראובן
ותג׳ א׳ עממית

ב שנתפרסמו המעטים לפרטים בקשר
)1184 הזה (העולם צבר שמעוז של מדורו

 יענייז הישראלית, העממית המכונית על
 העממית המכונית את לראות אולי, אתכם,

 שבי! הרטיון מפתיע ״רמסם״. המצרית,
החיצונית. בצורה לפחות השתיים,

 חינה פובלה, פוטו
תמונות. ראה השוואה, לשם

מצרית עממית מכונית
א״י יודנראט

 (העולם בראנד יואל עדות על הכתבת
 אליהו הגעתם אשר והמסקנות )1237 הזה
 בתקופה אשר אנשים, עבור חדשות אינו

 חישובית״. ״ההבלגה בתלם הלכו לא ההיא
לד היה בפלשתינה־א״י היודנראט תפקידי

 יודלפו לא השואה ידיעות כי לכר, אוג
שקט יהיה בארץ שהמצב בדי הקהל, לדעת

1239 הזה חפולם


