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שלה תדע ! הניר לקיצוץ בוז  שהבחירות הממ
ת אינן ענינו תנו. מ ם או סכי הבחי לאי-קיום נ
ם העתון. לצמצום לא אך רות,  ניר לבזבז במקו
ת על יקר ת שאינן פראזו טב איש, מעגינו  מו

סר לעתון למסרו מו ה. ה אינפורמצי

מון ד משנה: צלם סלו ר דוי ביננ רו
:גראפי עורך :

ט ו ד

ירושלים כהן, צבי נורית גבי. ניצה בשן יחיאל אלמז,

! ין *• * — ן !#14״ ע, רפאל צליל. יעקב עילם, איתמר סל

אין״ ״כנון בקטע שו נגע )809 הזה (העולם נ
ת עדינה בנקודה תם בכ מסו כוחכם! יישר מאד. ו

ם והצעירות הצעירים רבים ת הסובלי  מבדידו
שום חלילה לא מאד. מעיקה חברה׳־ שאינם מ

טי נורדון, ד  דינרי. דנה נ׳ייקובס, מונ
ר. סלים דומניץ, צו מנ

ם, או ידידותיים. או מנים. מיאלי אלא שלו ע״מ שראל ה: :ב צ פ מ. פלס ה ע״ ב

7 ' ^
סלו מקסים חודש, 14 לפני כשנכנס,

 זאת היתה הזה, העולם למערכת מון
היש העתונות בתולדות קטנה מהפכה
 הזה העולם הפך יום באותו כי ראלית.
 שהחזיק היחיד) כה (ועד הראשון לעתון

 שעות כל את שהקדיש קבוע, צלם־מערכת
התוצ לעתונו. לילו) גם (ולפעמים יומו
 לתכנן היה אפשר : מיד ברורות היו אות

 היה אפשר מראש, חדשים רפורטג׳ות
 להשיג כדי עבודה של יומיים יום, לבזבז
ויחידה. אחת תמונה
 ברשימת הופיע שעבר, השבוע מן החל

 :שני שם מקסים, של שמו ליד המערכת,
 במרחב הזה העולם צלם רובינגר, דויד

מהר הזה לוזעולם; מתאים דויד ירושלים.
 מפקד לשעבר ,26 בן הוא : בחינות בה

 חוץ ירושלים. על בקרבות מחלקת־רגלים
 הקוראים שיווכחו כפי — לו יש מזה

זקן. — מתמונתו

 הזה שהעולם נדמה
 בשערוריה עתה מעורב

בינלאומית.
נתקב שבועיים לפני

 כי ממצרים ידיעה לה
 של בנו אמין־אל־מהדי,

 אל־מהדי, באשא עוסמן
 הצבא רמטכ״ל שהיה מי

 שע־ עקב והודח המצרי
 אף הואשם הנשק, רורית

 במעילות בשותפות הוא
 חברו ).709 הזה (העולם
 איתר, לפי — היה לפשע
 נתין זר, יהודי — ידיעה

 אמין עם שלמד אמריקאי,
 מחלקה באותה אל־מהדי

(האנ ויקטוריה בקולג׳
באלכסנדריה. גלי)

 ביותר שהופתע האיש
 שלום היה זו מידיעה

במרחב. מדור עורך כהן,
 הכרה אל־מהדי אמין את הכיר שלום
 בני עם והתרועע שהכיר כשם אישית,

 שלמדו במצרים, השולטות המשפחות רוב
 אגב, לו, המאפשר (דבר קולג׳ באותו

האי הרקע את היבשות לידיעות להוסיף
ש הדבר המשמעות). את להן הנותן שי

 הוא שלום של הרבה תדהמתו את עורר
ויקטו בקולג׳ אל־מהדי של שבמחלקתו

 שאין המבטיח אחד, יהודי רק למד ריה
המתועב. בפשע שותפות כל לו

כהן. שלום :זהיהודי של שמו
*

ד ר דו ג נ כי רו

 הזה העולם כי המערכת חברי סברו אם
 מענין מכתב בא בערים, במיוחד פופולרי
 ביותר מקורית בצורה והעיד מעפולה

 במושבית גם אוהדים לעתון, לו, שיש
ובערי־השדה.

 כותב עפולה, איש זילברמן, שמואל
 : הבאה המשעשעת המעשיר, את

 בעפולה הופיע שבועיים־שלושה ״לפני
 חאקי מכנסי לבוש ,20 כבן צעיר, בחור,

 הלך ערב באותו לבנה. וחולצה קצרים
 עורך שהוא לסדרנים סיפר אביב, לקולנוע

 ב־ והושב חינם הוכנס הוא ; הזה העולם
 פנקס הוציא סביבו, הסתכל מקום־כבוד.

מס רשימות פעם מדי ורשם ועפרון
 ישראל, במלון חדר שכר הבחור תוריות.
 הסתובב ידוע, סוחר של בנו עם התחבר

 עומד שהוא שמועה הפיץ בעפולה, אתו
עפולה. על ספר לכתוב

 פנה ימים כמה כעבור
 במקום הזה העולם לסוכן
 יפרסם שהעתון לו אמר
מ מאמר שבועיים בעוד
 לו יעץ עפולה, על קיף

 מוגדלות כמויות להזמין
קנה הוא גליונות. של
לשלם, (בלי עור תיק
 החשבון את שיעביר אמר

 שהוא סיפר למערכת);
יומי. עתון להוציא עומד
הת במקום פלס מנהל
לה שלמים ימים רוצץ
מכונת־כתיבה, לו שיג

עתו־ לו השיגו אחרים
 במקום הנוער כל נים.

 האז־ן סביבו, הצטופף
המענינים. לסיפוריו

 בעל בא בערב שלשום
שהב והכריז אביב מלון
עצ המשטרה רמאי. חור

 ידועה שתמונתו החשד נתעורר אותו. רה
הפליליים. בארכיונים למדי

העז לא איש הפרשה: בכל המענין
בשי זקן. לו אין מדוע אותו לשאול

 שהוא, לרעהו איש הסבירו פרטיות חות
 שלא כדי הזקן את הוריד ביישן, כנראה,
 המוח.״ את לו ויבלבלד יכירוהו

 הם א־ד : המערכת חברי של המסקנה
 האהדה את מספקת במידה לנצל יודעים

עור. תיקי דרושים להם גם לעתונם•

י/ר /7^

ף ע ש ה
השער. בתמונת ? הגליון את לידיו בנטלו לראשונה, הקורא מסתכל במה

 העבודה עצומה מה יודע הוא אין בעתון. לעלעל מתחיל בה, מסתכל הוא
זו. אחת בתמונה המושקעת
 אופיו. על תוהה ה״אובייקט״, מול המצלמה את מעמיד הצלם, לו הולך

 ,40 ,30 מצלם הנכון. המבט הנכונה, ההבעה את לו, האופייני את בו מחפש
 המקסימום״, את ״להוציא מנסה המפתח, עליהן מזיע במעבדה תמונות. 50 לפעמים

!״. שער ״זהירות, :עליהן המודבקת לאזהרה לב בשים
 דקה. תוך להיפסל הרב העמל כל יכול המערכת, שולחן על השלל כשמונה

משהו. ? מה חסר. משהו
 לשולחן עובר השלל ישנו. שהמשהו נמצא בממוצע, פעמים, 5 מתוך פעם
 את למצוא מנסה מהן, אחת כל עם מתיחד התמונות, על דוגר הלה המעמד.
הנכון. החיתוך את לה למצוא ביותר, הטובה התמונה

 ! חוסר־טעם ! נורא :מכתבים של מבול הפרסום, יום למחרת ? התוצאה
 לבכות (או לבכות במקום לצחוק, צריך היה האובייקט ! נכונה לא הפוזה
לחייך). במקום
 הנראית התמונה את בעצמם הקוראים יבחרו :החליטו לחברים. שנמאס עד

 השבוע, בשער המופיעות התמונות עשרים על קורא כל נא ,יעבור : לפיכך להם.
 יניח בצלב, אותה יסמן לשער, ביותר כמתאימה לו הנראית התמונה את יבחר

 הנראית התמונה את המערכת תפרסם שבוע כעבור בטוח. במקום הגליון את
לטעמו. טעמה את להשוות קורא כל ויוכל — ביותר .1כטוב לה

מרים, הוא כשהנושא לא ביחוד כך. כל קלה אינה הבעיה כי יווכחו הקוראים
 כי עד הבעות־פנים של רב כה בעושר המבורכת והצ׳יזבטרון, -החנשטרון כת
לזו. זו הדומות פנים הבעות בעלות תמונות שתי אף אין שצולמו התמונות 50 בין

ט מפני שו ם אינם שפ צאי ההו החברה את מו
תם. למת  חייהם בנתיבי צועדים הם ולכן או

 בנקל. להתידד מסוגלים שהם זה למרות בודדים,
צאו בו לרנע עורנים הם מ  לבם, בחירת את י

א. שו ת כי ול ם די שהם למרו שרי שכילים. מוכ  ומ
שנותם הרי ת ועדינותם ביי ע א מהם מונ  למצו
לנערה. הדרך את

ירושלים זמיר, מ^יר
שער ה ,, עלי ה או ל חנ סכר מ ?״ ה
שר יותר קל אש ללבות תה. מא  אתם לכבו

 שער את שסונרים )709 הזה (העולם כותבים
מה העליה  ירכלו לא שהעולים בכדי גבוהה בחו
 לעצמכם מתארים אתם איך לחיפה. להניע

מגי הם בו במצבם בחיפה, האלה העולים את
ם הייתם האם ? ארצה עים כני אכסן מו תם ל  או

 על אותם לשכן תציעו אולי או ? זה במצב
? הטכניון של הדשא

 אביב תל בגליקטר, שלמד.
היזמות. מאחורי מאשר הדשא, על מוטב

ק די, מאד. אותי זעזעה הרפורטג׳ה  מספי
ח מנגד לעמוד ל עת !בקורת ולמתו  ! לפעו
ר לכם כי לדעת ונוכחתי בדעתי שקלתי  אסו
ל,  על תייצנו הרי — תפעלו אתם אם כי לפעו

ף כך ידי על נו כלו ולא פו ח תו  בקורת. למתו
״ באמרי אנחנו! מי? אז אתם. לא ואם חנו אנ  ״
ער מתכוון אני ת את שהמית לנו ציונו  — ה

מו להחיותה. עליו ורק עליו  עקרנו ידינו ב
ת עץ את מיו או שתול הבה האלפיים. בן הל  ונ

מו. חדש שתיל קו מ ת הלאה ב  המדינה מפלגו
טיפות ת המ שלטונו שטרים ל ם. ולמ  נקים שוני

מי שלנו, משטר או תי ל או !ומצי
אביב תל רונס, אריה

ם יישר חכ צאים שאתם על כו שכם עוז מו  בנפ
שה על להתריע שכם העליה. בשער הנע  אבק

כן בננע המלחמה׳ את בידכם לקחת סו  אחר מ
ם, האמנים זרם והוא — ת המפוקפקי  או פחו

תנו המציף יותר,  אני ואשר. האחרון, בזמן או
ה מאמין מונ א ע מהארץ גוזל שלמה, ב  זר מטב

ת מויו כ ת. ב קיו ענ
 אביב תל שליט, מאיר

 על עולה אינה היוצאים הדיביזים כמות
הנכנס. הכשרון כמות

ן ו ד חי ״י ה כ תנ ה
ש, יבורך שר על חכם־תורה, דו  לבני נתן א
ת ענין הנעורים  ידיעותיהם את לרענן בו, לענו
ם בכל בתנ״ך. אי מקו שאל רעהו את איש בו  : י
? דוש של התנכי החידון את הראית

 של ט׳ כתה תלמידת ימיני, עודדה
 חיפה ״מזרחי״ לבנות התיכון בי״ס

 שנסע אחרי הקנאים מברית חשש דוש
פצוי. לה לתת החליט בשבת,

לאל, ל קאדי דן מו דיכקו
אי כתבכם ט ר ספו תב ה שיא כו  הופ*ע שהנ
ת מכוני ת היא האמת קאדילאק. ב מכוני שיא ש  הנ

ס היא פו טי מת לינקולן, מ תו תאו כוני הנ של מ
מן. שיא תנה לו ניתנה היא טרו  הנרי ע״י במ

פורד.
 אביב תל לוי, משה

 ביל- המדינה ראשי של המכוניות שפע
 לוי הקורא הספורט. איש את גס בל

ליג״ מטיפוס היא הנשיא מכונית ; צודק
קולו•
ב ה דכרזל ז
ת האם מהרהר אני הוא הזוז העולם באמ

טוי שובה הנוער״׳• ״בי ולא. לא : היא הת
טויו הנו העתון  של לא הזהב, נוער של בי
שראלי. הנוער הי

 אביב תל בורנובסקי, אברהם
הזהב. בנוער מזלזל תזה העולם אין

 נוער היה כאשר הימים את זוכר הוא
הברזל.

ק ב א מ פי על ה ו הי
תיו הלפרין רפאל על כו חני ח ו כו ש  את ו

שטויות ת. ה חנו, האמריקאיו ם. אנ מע* האכיאתי

עיני במו
□ יטני סי טי ר כ

 מגדלור קולנוע אל נגשתי אחד יום
 תור ערב. להצגת כרטיסים לקנות

דו דוחפים; : הקופה מן הזדנב גדול
אפ אי מתמרמרים. מצעקים, חקים,

לקופה. להגיע שר
 קהל מחרידה. צעקה נשמעה לפתע

 ששכב איש, גופת ליד נתאסף רב
הארץ. על מתעלף

נער עמד לידו
נפ שער, שחור

 השיב בעתון, נף
ה פני על דוח

: וצעק מתעלף
ו ז ו ז ! הצידה ״

! לנשום לו תנו
 שיוצא מה זה

 הרבה כשעומדים
.כרטיסים. לקנית בתור זמן גביר .

רו את ״אולי פתאום, אלי פנה תי",
?״ כרטיסים שני צה

אל־ ג׳ורג׳ הנדלסמן, חוד, הקוראת
של בפרס זוכר, תל־אביב, א',8 יוט

תור). (בלי ל״י 1

ת דיפים רו ת בחו לו ת על ענו הפיו ת יפ מו  הדו
טא. למקלות שותף היחיד הדבר זהו מטא  המ

ולערבים. לנו
 נתניה שרון, יחזקל

7 מה לשלום, עגול: מצע
ד זח ק״נ. ;86 שוקלת י אני א עו  הפריע ל

י ? מה אז הבנים. אצל שלי לקאריירה
אביב תל גליקסון, אסתר

! לבריאות

ש ב כד ר ג ע- ב כו ו
ש שהפכתי אחרי דון את ופטרתי לבל  החי
שי. ק את לציין עלי הבל פו  שהעתון הרב הסי

א. ולחברי לי גורם צב ם ב צה לו קנה עתונכ  תפו
אינו פי על אף הצבא, בקרב עצומה ש ש  מוקד

תינו חד. לבעיו צה הדבר סיבת במיו עו  בלי נ
שיו העתון, בעריכת ספק ם בחידו תי־פוסקי  הבל

תו תית ובאי־תלו ה. בכל האמי עתון זהו מפלנ  ה
שר היחידי  בלי הסוף עד מהתחלה לקרוא שאפ
שרות כמה בדרך להתקל ״ פעמים ע ת ציונו ״  ב

ם, מכל שלה מתחסדת אם הסוני ת או לממ כ פ  שו
ג׳. ב. על חרופים של קיתון

ל. ה. צ. גרינשטיין, גד
 בקריירה גרינשטיין הקורא ימשיך אם

 מערכת : הסיבה את ימצא שלו, הבלשית
לכובע־הגרב. מתחת נולדה הזה העולם

ה ר ס ח ה״ ״ ק לי ב פו ר
 ב־ הוזמה והמזרח המערב בין נייטריליותכם

ליונכם  הנכם. שבו )710 הזה (העולם האחרון נ
ם כותבים כו ל שלכם החקר מחלקת של סי  ע

ת, יהודי מצב ת־המועצו מר ברי א א זה מ  הו
מובהק. פדו־סובייטי

ם את שתנלו הזמן הניע פכ צו  כי האמיתי, פר
כם ניכר חלק ראי שלה, הרבים מקו שב מו חו  ו

רה דוגלים הנכם כי שב וחלק המערבית, בתו  חו
כם כי ת. בתורה דוגלים הנ טי ס מוני הקו

 אביב תל טסה, חיים
 את מקללים הצדדים ששני זמן כל

 סטתה שלא המערכת בטוחה הזה, העולם
הישרה. הדרן מן

ה ג א י אנ ך מ ו נ חי ה ו
ך הרקבון רו בחינו ת מקו שטו התפ שקפת ב  ה

ת״ לבר זה ״מה ך !כאן גם אכפ ת־החינו  אריו
ת את יפה יודעים אכ אמת, מל טקסת־נ  ה״ציו־ ה

ת לחנך אך והמליצה. נות״ ציו שה לחלו  למע
ם יודעים, אינם שו שקפה אותה מ  ״מאני־ של ה
״ כבר זה מה אנה, ? ת פ כ ה: אי א צ תו ה ר ו ע  נו

שבי קרייריסט', ע קפה תו לנו קו תמר. ו
וייל חנוך

בזזלוציות). המאמין מטורף (אידיאליסטן
 האמריקאיות והפוזות כשהקרייזלר

 מן לדרוש קשה המדינה, סמל הופכות
 במקום שיר־העמק את לשיר המורים

סמבה־מאניאנה.
ם מי ד י או הנ ח כף מ

מרכם את קראתי טי מא ת הפטריו דו מאי או  הב
 ״שחקן של הנלהבת הנבתו ואת ניניו, החדש
.710 ;708 הזה (העולם צעיר״ ם ) כ  מייצג עתונ
א הצעיר, הדור את אמנם הו תר נאמן ו  ביו

 אוביק־ בחוסר לעיתים אולם לו. שהתווה לקו
ב טיביות טו ל ח בו אוי לעידוד זקוק צעיר כו ר  ו

ש לידי עד לא אולם לו. שטו ת. ט לו בו ם נ מנ  א
 הוותיקים, המבקרים דברי את לקבל צורך אין

ם מסיני, כתורה ניניו, את שהתקיפו ל  או
ת עלינו דו הו  שנים כמה מאחוריהם יש כי ל

ה של ל כו ס ת א תי מנו שטח ופעולה א זה. ב
 רמב״ם גבעת גרשין, מרים

 פותחים אין אס יגדל לא צעיר כשרון
 מנסה הזה העולם להתפתחות. דרך לפניו
 שנים זה הנגרם המשווע העוול את לתיקן

 שאהבתם מבקרים בידי צעירים לכוחות
 לעזור נכונותם על בהרבה עולה הישן את

'£־; לחדש.
ת ר ת ח ת. מול מ ר ת ה מ

ת כל&י הרכה עמדתכם מפליאה צויו  התפר
 עבודם היו ערוך לאין טובים הדתי. הטרור

טלו. החרום חוקי שים ננז־ שב  צריכים כאלה אנ
ל היו  הפל* מפקד בשע,תו שהתבטא כשם לפעו

שוב' שפעלו כשם או מ״ח ח י בפרוז הפלמ״
 יראים המקל מפני אשתקד. בקיץ ירושלים דור
שר יותר הס בי ישנם ובאם השמים. מפני מא

טי הנם לב, אמיצי ניהם שעבר מחתרת פלי  ל
שכיר״ ״חרב אך המהווים חדשה. במהדורה לה

הידרה רפלנסקי, יוחנן
•ף•*•״ '• '1

ר עלול )107( הזה בהעולם שמי פרסום צו  לי
שם. את לו הרו אי מני־ טקסטים מחבר אני כ  ליו

ן. זה אין אך נבע. כו נ
שעת — בלבד אחת פעם רק חרת, לילה ב  מאו

שתי ת נתבק פו חי מן טקסט לחבר בד  אחר. ליו
שה נעניוזי ת, מטעמי לבק  הובטח ואף ידידו

ע לי ם 'להמנ סו פר שמי.' מ
תל־אביב הרוסי, עמנואל

712 נזם' הזה, .העולם2


