
 אלא פרטי, אזרח שאינו מעת,ינאי, ד,תנועה
 וכי כעינו משמש העתונאי שליחיד,ציבור.

 זכאי זה ציבור הרהב. הציבור של אוזנו
 באיצטלה שוטרים, עושים מה לדעת וחייב

המדינה. בטחון על שמירה של
 הנוהגת להסתיר, מה לה שאין משטרה

 את חוסמת אינה והמוסר, החוק פי על
 דמוקראטית במדינה עתונאים. בפני הדרך

 הציבור כי — הדבר יתכן לא אף תקינה,
 לכסות המנסה כל על זעמו את שופך היה
מצ בהם רודניים, במישטרים רק עיניו. את
 ידו יורדת משחור, שחור המשטרה פון

 את הממלא הכתב על השוטר של הכבדה
תפקידו.

 כאשר היא ומכופלת כפולה שערוריה אך
ש ממשלה, של בשמה אלה דברים נעשים

 ביחסיה חוש דף לפתוח רצונה על הכריזה
 מאד יפים דברים אמרה (ושגם הציבור עם
 הערביים האזרחים את לשלב שאיפתה על

המדינה.) בחיי
 בכל מוכן הזה העולם מערכת חבר כל
 בפעם שנאסר כסלו, רן גם להיאסר. רגע

 יום אותו עד כי — מתלונן אינו הראשונה,
 שכבר והכתבים, העורכים שאר בו הביטו
 אינו הציבור אבל מגבוה. פעם, לא נאסרו

ה מנגנון של זה נוהג עם להשלים יכול
בשמו. והפועל חשבונו, על מתקיים

מכחביס
טוכה שנה

 במרינה שוחד בלי אולי — הבאה בשנה
 ? הזאת

— מאחל

רמון מצפה צור, דויד

השנה כוכבי
 שהקד כובב־השנה, עם הפסקתם מדוע (א)
ב מקדישים שהייתם הגליון ובר? השנה

 והרעים הטובים לסרטים שנה כל ראשית
 המסורת, את תחרשו אם מצוייז. תמיד היה
 את השנה של הקולנוע כשחקנית מציע אני

אלמגור. נילה
רשי את בתדריר תפרסמו לא מדוע (ב)

שבוע? כל של רבי־המכר הכפרים מת
תל־אביב יזרעאלי, משה

 גליון כמו הזה, העולם של הבא הגליון
 יכיל הקודמות, השנים כל של ערב־סוכות

 סרטי־ על הקולנוע מדור עורך סקירת את
 הסרטים ארבעת לבחירת בהנמקתו השנה,

 תשכ״ג, של הרעים הסרטים וארבעת הטובים
 לרגל השנה. וכוכב השנה ושחקנית שחקן
אחד. ביום הבא הגליון יוקדם החג,

האמיתיים פרצופיהם
 האלמוני ם. ם. של מכתבו הוכתר אילו
 .קוראי בכותרת ),1357 הזה (העולם מרמלה

 היה לא שאיש סבורני מגיבים", השטירמר
״פרצו כמו: ארסיים משפטים בזיוף. חש

ה הכיפות, חובשי של האמיתיים פיהם
ו מעילות שתורות, עיסקות־קרקע מנהלים
 מאמריו מתור כמצוטטים ניראים שוחד,״

שטרייכר. יוליום של הידועים־לשימצה
 ללחום המתיימר הזה, שהעולם מענייז
 לנחוץ מצא לא במדינה, גזעניות בתופעות

 — ם. ם. של למכתבו מתחת דבר להעיר
הדתית. בגזענות הנרול הלוהם
לה ״שטירמר״ של דרכו היתה לא האם

 האם המיעוט? כלל על הפרט דופי את טיל
 כי ה״מדעיים״ בספריהם הנאצים קבעו לא

 שלפנינו, במכתב והנה, מיוחד? ריח ליהודי
 מניקיון־ סולד הציבור ״רוב קוראים: אנו

ומנקיונם־האישי.״ כפיהם
גבעתיים טאוסיג, אליקים

. . ל נושא הדתיים היו האחרון בזמז .
 אתם נם העתונות. דפי ומעל בציבור שיחה

 שיכנעה ועמדתכם מהתנהנותם, התעלמתם לא
 אלא בעינינו אינן התפרעויותיהם אותי.
בעלמא. טרוף

ברק בני ש., ד.
הדרך לא זו

 כי המיסיון, את רודפים יהודים רק לא
ועוד. בודהה דת בני המושלמים, גם אם

)4 בעמוד (המשך

 בלילה, או ביום — שעה בכל או

 בקונצרט, או בטיול במשרד,

 מללבוש נעים ואין טוב איו

 אתא. של וכותנה דקרון* כתונת

ך׳ 650/ס שילוב ת ק ד  350ו״/ ״

 חדשה, בכתונת — סרוקה כותנה

הארץ. לאקלים במיוחד מתאימה

 נעימה מהודרת, אופנה כתונת

 כבס ולבש. כבס ללבוש. ונוחה

 אינה למחרת. לבש — בערב

 — נאה להופעה בגיהוץ. חייבת
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 בעולם. הידועה גרג בשיטת >£מב>)30( גרג״ ב״אולפן
 העברית הקצרנות מחבר בר־קמא׳ חיים מר בידי ההדרכה

ג בשיטת ר החינוך. משרד ע״י המוכרת ג
חדש קורם מתחיל השכחן
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