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הבנות גיוס

אמ אם לויכוח להיכנס רוצה איני
 הזה״ (״העולם מיותר הבנות גיוס נם

הגי אן עד להורות ברצוני אולם ),662
,19 בת בחורה — — :הדברים עו

להת היתד, חייבת גוזמה), (בלי יפהפיה
 לחוד, ורצון לחוד חובה לצבא. גייס

 על עלה להתגייס לא הרצון ואצלה
מש ידיד לה מצאה כן. המחייב החוק
 זה (כל ור־וק משוחרר חייל פחה,
 אתו התנתה הוריה). בהסכמת נעשה
 למךאית רק לו היא נשאת כי תנאי
 סידרו לצבא. תתגייס שלא כדי עין,

 יפר לא אחד צד שאף בטחון סידורי
 בשבוע השני. הצד לרעת ההחלטה את

הד הדרישה לפי החופה סודרה שעבר
לא ברגלו. החתן שבר כוס ואף תית,

עורף הכלה פנתה זה משעמם טכס חר

הו בבית לגור וחזרה ולצבא לבעלה
ממש. בעל לה תמצא אשר עד ריה,

ת״א א., משה
 שמה את השמטנו כי על תתרעם אל

הגברת. של
 סיור קצר זמן לפני נעיר כי אף

 של צלו נשאר שלנו, במחנה עתונאים
וק המחנה, בשמי מרחף אבנרי אורי
 ישמשו שדברינו חוששת אף אחת צינה

 בפס הזוכות חיילות נוסף... חומר לו
 מרגישות סמלת, למשל ומעלה, אחד
 להגיע קשה כסא״, על ״חזק עצמן את

 את לפצות לעצמן מרשות והן אליהן,
 ביטוי משמש (כאן תחומים בלי פיהן

 חבל ביותר)... מקובל צבאי למושג זה
 עדין השפיעו לא שלכם המאמר שדברי

במחנה. החיים רמת על
צ.ה.ל. קוזלוב, יונתה

 החיים לרמת התכוון לא המאמר
 ולכן עקרונית, היתה השאלה במחנה.

בפרטים. טיפלנו לא
והתור ,,,רן״

 אתה ״מדוע מאמרכם את קראתי
 ואני )665 הזה״ (״העולם בתור״ עומד

 קובעים אתם מה סמך על פרו־״דן״.
עלתה 1935ב־ ? מופרזים שהמחירים

 פרוטות, 5 בעיר בודד בקו הנסיעה
 לירות 6—8 השתכרו רבים ופקידים
 12—14 הנסיעה עולה כיום לחודש.
מקב הפקידים ואותם בודד, בקו פרוטה

 דעתכם מה לחודש. לירות 60—80 לים
? אלה מספרים על

ת״א רובין, דויד
 דמי־נסיעה לבדיקת בסיס כל אין

 ציבורית בלורת אלא הוגנים הם אם
 כדרישתנו הקואופרטיב, חשבונות של

מאמר. באותו
חלום״ ״מבצע

 ״מיבצע אחרי עקבתי בהתענינות
 רבה אפשרות פותח הדבר כי חלום״,
 (אני שלנו ר,צבריות של אופיין להבנת

 שבת מענין מהן). מבסוט כשלעצמי
 עושר בגדים, שמלות, רוצה תל־אביב

 את העבירה חיפה בת מותרות, וחיי
מעו לנער — לאילת טיסה — זכותה

 תל־ צברית בין הבדל איזה תימן. לי
 את מכיר אני חיפה. של זו ובין אביב

 אומר אם אגזים ולא במקרה, החיפאית
 בחיפה, ביותר היפות הבנות אחת שהיא
ובהידור בשמלות בחרה לא זאת ובכל

עצום. רושם עלי שהשאיר בדבר אם כי
חיפה אליצור, עמי

 אצלי ואין התימנית, לעדה שייך אני
 הזה״. ״העולם ובלי נרות בלי שבת

שהתר לכם לאמר כדי לכתוב החלטתי

 האחרון בעתון קראתי כאשר גשתי
 רישת של הנהדרת בקשתה את )666(

 תימני נער במקומה להטיס בורשטיין
. לאילת.

נסים שדמה
 אל הדבר נגע כמה עד ידעתם לוא

 חוצפ־ שד,צבריות אומרים הלא לבנו.
הו והנה רגש, ובלי רעות הן, ניות

 ההיפך. את בורשטיין רישר, כיחה
? תמונתה את להדפיס התוכלו

אדי דן, ידאב,
צתה.ל. סגנים,;' קבוצת

 א,ז נתאר הקרובים הגליונות באחד
 לבקשת לאילת. התימני הנער טיסת

להשת רישה את גם הזמנו הקוראים
בטיול. תף

 כך כדי עד כי מעולם לי תארתי לא
 טוב להיות תמיד כדאי יבואו. דברים

משתלם. זה הכל אחר כי
רא בפרס זכתה אשר החיילת אגב,

 עוד שלה, מזלה מאד. חמודה שון
 נקודות ובלי הזדמנות לנצל הספיקה

 נספיק עוד כי מקווה אני קבלה, הכל
 כי ביותר, הקרוב בזמן לאילת לטוס

 טיסות על גם אולי יבואו ימים יודע מי
נקודות. הקיצוב שלטונות יטילו

חיפה בורשטין, דישה

השער עד
 תמונה איזו הפולמוס עם בקשר

 השבועונים כמו עשו — בשער להדפיס
בחור של תמונה באמריקה. הטובים

שד בזמן בו הבנות, את רק מענינת
 הבחורים את מושכות הבנות מויות

 במה א) : תחשובנה שהבנות וגורמות
 הזה בגד־הים האם ב) ?, ממני יפה זו

? אותי גם יהלום
ת״א ש., מ.

המחר״ את מחפש ״;וער
 ״הנוער מאמרכם למקרא נדהמתי

 4666 הזה״ (״העולם המחר״ את מחפש
 חשבו שנה 25 לפני ואמות אבות האם

הק ועל דיור חוסר על הרבה כך כל

 ? ילדים בגידול בהם שייתקלו שיים
 החדירה בארצנו ■הגבוהה החיים רמת

שמוכר הרעיון את הצעירים למוחות
 דירה בעלת עשירה, בחורה לשאת חים
 להיות ואפשרות לפחות, חדרים שני של
שצי־ לצעיר עצתי בקואופרטיב. נהג

להס היודעת נערה לו שימצא למתם
 אלפי שהסתדרו כפי צנע בזמני תדר

מהחופה. יצאו עתה שזה אחרות נערות
ת״א עופר, •בדמה

 לאדם אסור האם אבל שנן. נניח
? לרווחה לשאוף השער

 בתו והיא במפעל, חניך היה הוא
 החניך ״אהל״. היד, המפעל המנהל. של
 והיא ;הלוי היה המנהל ;שייקר, היה

 הלכי ואוהלה ושייקה ;אוהלה היתה
זרועות. שלובי

 העצמאית, מלחמת פרצה שאז אלא
 לצ׳יזבטרון. ונכנס התגייס, ושייקה
 היא גם והלכה אליו, התגעגעה איד,לה

במ והם אחד, יום ויהיה לצ׳יזבטרון.
 הצ׳יז־ עלה הנגב, מדרכי באחת כונית
 קשה נפצעה אוהלה מוקש. על בטרון
 כי בלבו, קשה נפגע ושייקה ברגלה

 לאוהלה לקטוע שיצטרכו חשש היה
רגל. שלו

ואו־ כולנו, לשמחת נמנע, זה דבר
 כשהיא אביב בתל מהלכת נראתה הלה

אמר וכולנו קב, ועל שייקר, על נשענת
אמן רופא אין בסדר. יהיה ״זה : נו

כאהבה״.
לצר־ לארץ לחוץ אוהלה נשלחה ואז

 להצטרף אחר לא ושייקה ריפוא, כי
נסי על הנאהבים של חלומם אליה.

 אם : דבר אין התקיים. לארץ לחוץ עה
 הם לעג( להם, ללעוג הגורל התכוון

 של הוריה ד,לוי, ומשה דגנית לאה לו.
זאת ובהזדמנות לפאריז, באו אוהלה,

1.11 ץ! ר 1 ק כ
 במח!־. שהשתזף אחרי במערכת, לתפקידו אבנרי אורי חזר השבוע

העתודות. של אימונים
להודות יש אורי של בהעדרו השבועון בהוצאת הפרעה חלד, לא אם

 העורך הגרם, ורחב שחור־השפם האתליט כהן, שלום לחברנו בעקר כך על
 השתמש גם הוא לעמל. העצום שכמו שהטה ,בין־ר,לאומיים המדורים את

 כי באמתלה לארץ׳ מחוץ הרפורטאז׳ה מדור את להרחיב כדי זאת בהזדמנות
 המקום של החמורה ההגבלה אף על במכתביהם. זאת תבעו קוראים מאות
? לא מאד. מענין המדור ובדיעבד, קיימת, עובדה בפני לעמוד הוכרחנו בעתון

ר אותו הוא מי שאלו רבים קוראים פ ו ט ס ט ו ש  הנמצא מסתורי, מ
 התשובה בקאהיר. או בהונולולו ומחרתים בגרמניה, מחר בתורכיה, היום
 "ברובם כתבים, לכמה קבוצי שם הוא המשוטט הסופר כי כמובן, היא,

 לארץ. בחוץ רשמיהם על קבועים דו״חים לנו המוסרים ישראלים, המכריע
על זד, בשטח ליותר החלטנו אישית, בנימה רובו כתוב זה שחומר מכיון

 ולפרסם הקבועים, המדורות ביתר עליו שומרים שאנו האלמוניות, עקרון ׳
שבחוץ־ מכתבינו אחד עצמו את מציג זה בגליון כותביו. בשם הכתוב את

גורדון. האוורד — לארץ,
נוספת. דמות לפניכם נציג הכרויות בסןמן אנו שעומדים ומאחר

. ו נ ר פ ו ס — הזה״ ״העולם עמודי על מזומנות לעתים שתופיע ד ח ו י מ  ה
 בדיוק והעושה וחביב, תמים עלם הוא סו־מיו' סו־מיו. הקיצור לשם המכונה

 הרבה תמימותו ומתוך שונים, למקומות .נדחק כך ואגב לו, שאומרים מה
 הוא בהם שונים מקומות מאותם יגורש שלא כדי ראה. מה בדיוק מספר
 המערכת מחברי אחד רק ואכן ברבים, שמו יוודע שאל לו מוטב לבקר, עומד
 מקווים הקוראים, לב את בסערה שלנו רותי שכבשה אחרי הבחור. את מכיר

בלבותם. חבה של מקום ימצא סו־מיו גם כי אנו
בעתון. ביותר הפופולארי המדור עורכו) (לדעת הוא המוסיקה מדור

 מוסיקלי בלתי אדם אין ולמנוחין, חפץ ליאשד, התורים אורך לפי נדון אם
 אותי תסחב חברתו או אשתו כי דבר, לו יועיל לא מסכן, כזה, יש (■ואם בארץ

 חוליה — מוסיקאליים, חידונים של בסדרה אנו פותחים השבוע לקונצרט).
הזה״. ״העולם של התחרויות בשרשרת נוספת

 עומד שובי השבוע. של הבוערת הבעיה — חביב לא ואחרון־אחרון
 לראות מוכן אחד כל לא במערכת. גם ולכן בארץ, החדשות במרכז הצנע

 הקוראים רוב שלם. עמוד לו שהקדיש דוש, כציירנו ההיתולי, מהצד זה נגע
 בעלי כמה העסקנו (שבחיבורה שלנו המקיפה הרפורטאז׳ה ־מחברי עם יסכימו

 בויכוחים להסתפק אין כי עד רציני כה — למדי רציני הדבר כי מקצוע),
 לבדוק יש אלא ביצוע, של הטכניקה של שאלות או הנקודות מספרי על

 הזמן הגיע הממשלה. של הכלכלית השטה של יעילותה עצם את מחדש
ד רק לא שנשאל צ י ה. מ ל גם אלא כ

 זה בגליון יופיע לא בנו תלויות שאינן נוסיבות
 כפי איך״, אבל - ״עתודות אבנרי אורי של מאמרו

בשער. המסומן

 רבנות, יש בפאריז גם כי שייקר. גילה
 ■בתל- כמו כמעט חתונה, ועשו והלכו
שיי היר, המוזמנים כבוד משום אביב.

דקות. כחמש רב, זמן במשך רצין קר,
 אהבה כשיש פועלים• חברים אה,

 כמי, לעבור צריך גם אם טוב, סוף יש
בינתים. גיר,נום מדורי


