
השתמנוז חונשת רהסות טינול
 תשפרו המיותר משקלכם את הורידו

 אלקטרו־מסו׳ על־ידי בריאותכם את
ביותר החדישה בשיטה
 מהפנים שערות הרחקת
מהרגלים גם ובמיוחד
דרמה מכון

ת״א ,12 אליוט ג׳ורג׳ רחוב

דו־שבועון 11
 (ר׳ב.) התלמי י. בעריכת |1״

 (ט״ו־ט״ז) כפולה חוברת הופיעה
 ״שברים״ סימון א. פרום׳ כן: בת

 ד״ר מכובד״. לשגריר ״אגרת ר׳ב.
 ד״ר בחינוך״. ״זרמים רושוולד מ.

 ואחרים... סמילנסקי מ. וולטש,
האנגלית: ספת בת,

 והערבים״ ״ישראל צוקרמן ו.
הקיוסקים בכל להשיג

1 [ ־ ר 1 ק כ
 ותר עוד רב ובשפע ניר של בשפע כלל, בדרך מצטיינים, ראש־השנה גליונות

 השנה פטר הראשונה הצרה מן שחלפה. השנה מאורעות על משעממות סקירות של
 בערב שלפחות כדי בניר אכזרי מוץ ק לקמץ אותנו המכריח הצנע, שר קוראינו את

 על גם ויתרנו זו למטרה העתון. את לקרוא המבקשים לכל הגליונות מספר יספיק החג
לירות. מאות כמה של הכנסה — מודעות של נוספים עמודים הדפסת

 קוראינו את פטרנו — משעממות שנתיות סקירות של שפע — השניה הצרה מן
 המאורעות כל את המקיף חידון־ענק, שלנו עורךהתחרויות לכם מגיש במקומו בעצמנו.

 שנת להם הביאה מה הם זוכרים אם לבדוק הזדמנות יש לקוראים השנה. של החשובים
 באפשרותה אין כבר כי הטוענת מזכירות־המערכת, התנגדות חרף מתפרסם זה חידון תש״י.

 השבוע המסתיים המוסיקלי החידון :השונות לתחרויות התשובות ערימות על להתגבר
 ותחרות יחד) החידונים חמשת כל פתרון את להמציא עתה מתבקשים תרים (הפ

 היום עד גמר לא שדוש רב, כה התשובות (מספר דוש של הקאריקטורות לעמוד הכותרות
בטיבות). ולבחור אותן למיין

 המהפכה באסיה. השנה של ביותר החשובים המאורעות מתרכזים הבינלאומי בשטח
 הרעיוניים, הגושים שני בין ההיסטורי במאבק רק לא להכריע עלולה הגדולה האסיאתית

 אורי לעולם. חדשי •מרכז־כובד הימים ברבות לתת גם אלא
 כמדינה כי ה״אסייתית״(הסבורה לאסכולה השייך אבנרי

 באירופה) ולא במזרח, עתידה את לחפש ישראל חייבת אסיאתית
 מפת־התמונות בעזרת הזאת המהפכה את זה בגליון מנתח

דוש. ציירנו בידי שהוכנה
 הראשון בקו־האש העתונאים נמצאים האסיאתית במערכה

 לע- יותר קשה בארץ, אצלנו, בקוריאה,). נהרגו כבר מהם 8(
עתה עלה זאת בכל הפעולה. יחידות אל להילוות תונאים

 בפעולה להשתתף סלומון ומקסים כהן שלום חברינו בידי
 זה בגליון ולהגיש — המשולש בגבול מבריחים נגד אמתית

לקוראים. שלהם הרפורטג׳ה את
 מונטי כתבנו של שמו זה בגליון מופיע הראשונה בפעם

 חתומות כה עד שהיו מרשימותיו לקוראינו הידוע — ג׳יקובס
 התפרסם בריטניה, יליד הוא מונטי המשוטט״. ״סופרנו בשם

המק בחוגי ונחשב פוסט״, ״ג׳הסלם של ככתב־כוכב בארץ
 הוא בארץ. ביותר הטובים הרפורטרים מחמשת כאחד צוע

 הומור בחוש מחונן חמודה, יהודית־אמריקאית לצעירה נשוי
ציבוריים. פגמים מלגלות נרתע שאינו לב ובאומץ מוסווה,

״״,,״״, על יאו שופכות באמריקה היומיומיים החיים על רשימותיו
5-יק! ג ג.זי מ, _ מךי1, מןזרות בדרכים _ המתכונן העולם של קטן קטע

טוטאלית. השמדה למלחמת

מכתבים
ך״ אשכנזית מדינה - ״ישראל

 מאמרכם על לכם להודות כדי בפי מלים אין
 של הממאיר הנגע את כל לעיני החושף הנועז,
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 מאמריכם לשרשרת חוליה מוסיף זה מאמר

 חשבון לערוך הגון אדם כל שהכריחו הגדולים
 גיוס ״האם מסתננים״, מגרשים ״כיצד :נפש

 ו״מה המחר״ את מחפש ״נוער מיותר״ הבנות
 ?״ ישראל בערביי נעשה

 הציבורית השחיתות מכני הסולדים רבים
 שואבים יציאה היתרי על והחולמים מסביבנו

 במדינה אנשים יש שעוד רואים כשהם חוש כ,ח
האמת. את ולומר קולם את להרים המעיזים

 תל־אביב ששון, בנימין רפאל
 למי 1 פצעים על מלח לזרות לכם מה לשם
 י נכונה היא אם אפילו כזאת, רפורטג׳ה תועיל

 תל־אביב מור שמואל
שה ״אשכנזי״, לבחור להנשא צריכה ...הייתי

 לזה התנגדו להוריו כשנודע העובד. בנוער כרתי
 פולניה. לקחת אותו והכריחו ״שחורה״, שישא

י האושר מאשר יותר תשוב העור צבע האם
 כרם־התימנים מ. ח.

 יבוא הזר, הגועלי לדיכוי קץ ישימו לא ...אם
 ואבוי אוי ואז לידינו הענינים את שניקח היום
הלבגים... הפרצופים לכל

 רחובות המזרח״, עדות ״כן
 כל הלוחמות, בחטיבות אצלנו, היו לא מדוע
 דעה והיתד. ו״ספרדים״, ״אשכנזים״ בין הבדלים
 ? בקרבות מצטיינים התימנים שדוקא כללית

 מחדש הישנות ההפליות כל הופיעו אמנם אם
 הכללית להשתלטות נוסף סימן זה אז במדינה

 שאנחנו מה כל את שהרסו חיינו, על הזקנים של
המלחמה. בימי רוחנית מבחינה יצרנו

 תל־אביב (אשכנזי), פריש, ישראל
 שלי התמונה תחת שכתבתם לראות התפלאתי

 מה לי שאין לסופרכם עניתי כאילו שלכם במשאל
 :היתד, תשובתי הספרדים. הפליות על לאמור
 לי ידוע אבל בחיי, קיפחו לא אישית ״אותי
עדתיות״. הפליות שישנן

הל־אביב חשין, יעקב
 מעלה, זו תשובה הטעות. על מצטערים אנו

 הנשאלים מספר את נוסף אחד באחוז כמובן,
עדתית. הפליה יש כי שענו

 להיות יכולים הספרדים שרק שלכם ההערה
 הרבה בהחלט. נכונה והערבים היהודים בין גשר

 שני בין הזאת האיבה שכל דעתי על עלה פעמים
 בראש עמדו לוא להתחיל צריכה היתד, לא העמים
המזרח, עדות מבני אנשים שנד, 30 לפני הישוב

 אמנם אם הערבים. בלב הנעשה את להבין שיכלו
 ראה שהוא הרי אז, כבר שיטרית מר זאת אמר
אחר. לאומי מנהיג מכל יותר הנולד את

תל־אביב. בחן, ב.ד.
דתית כפיה

 הזה״ ״העולם את קורא אני שבועות כמה זה
עון שזה מפני בעיני, חן מוצא והוא  על' שבו

ניטראל של עמדה התופס ובין־מפלגתי, מכלגתי
 כת. או שככר, גוש, כל עם ואי־הזדהות יות

 רושם יש :זה כלל נפגם אחד בפרט אולם
 האנטי־ לרגשות במה משמש הזה״ ש״העולם

 לכם מדוע מההמון. בחלק המפעמים דתיים
? הרבים המסורתיים בקוראיכם לפגוע

 דפיכם על מקום שתתנו מציע הייתי שנית,
 אל המסתננים. לבעית בנוגע חפשי לויכוח

 בזמן בו הטפשי, ההומניזם באגם לשחות לכס
 אדרבא, בגבולותינו. יום־יום נהרגים שיהודים

ש ונסו דם לכם שיש הראו  הומניזם לדרו
הגבול. של השני מעברו ופציפיזם

הל־אביב כדודאי, מרדכי

בע״מ דבטוח חברה ציון
1949 בדצמבר 31 ?יום מרוכז מאזן

ל״י פסיב ל״י אקטיב
108,500.— ריוח ויתרת שמורות קרנות הון, 133,785.— בבנקים ועדפים בקפה מזומנים
527,546.— בטוח קרנות 413,605.— ובו׳) הלואות משכנתאות, ערך, (נידות השקעות
185,266.— למפרע ותשלומים זכאים, תלויות׳ תביעות 139,524.— שונים ונתבעים בטוח חברות לגביה, פרמיות
191,190.— משנה בטוח פקדונות 325,588.— משנה בטוח קרנות

1,012,502.—  - - ס״ר. 1,012,502.— — ״ד.0

 אנטי־דתי. אינו הזה״ ״העולם : לדת בנוגע
 על דתיים מנהגים לכפות נסיון לכל מתנגד הוא

 לכל מתנגד שהיה כשם — הבלתי־דתי הציבור
 על לשמור הזכות את הדתיים מן לשלול נסיון

מנהגיהם.
 להועיל כדי להומניזם מטיפים אנחנו אין

 בלתי- יחס לעצמנו. להועיל כדי אלא לזולת,
עצמנו. בנו בל ראשית יפגע אדם אל אנושי

כמגרים״ הייתי ״אני
 במצרים שביקר המיוחד שכתבכם דומני
הכוחות בהערכת קצת מגזים )671 הזה״ (.העולם


