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 רוביננר. דוד בר. רוני • המערכת צלמי
:המערכת חברי

 נורית נבי. ניצת בשן. יחיאי איסז, מיכאי
צליל. יעכב עיים, איתמר סיע. רפאי יביא,

רי פ ץ ־ סו :חו
דנוז. נבריאי נ׳ייכובס סונטי נורדון, הווארד

מנצור. שיים

בע״ם פיס הפצה: בע״מ; ישראי בדפוס מודפס בע״מ; הזה העוים :מו״י

 לקראו. יכלו שלא עתון של גליונות בטעות
 מעניין. הבלתי הנושא את לשכוח התכוונו בזה

 נכון, חימה. נתמלאו האידישים החברים אולם
הזה. העולם דמות את העתקנו בגאווה, הודו

 מי זכרונות. ואתה מתקרבת, החגים עונת
 ההם, הימים את בעצבות קצת זוכר אינו

 צעירים. שהיינו שעה הרחוקים, הרחוקים
 העיר את נוטשים אלפים היו הימים באותם
הי לא התחבורה בארץ. לתור יוצאים בחגים,

 על צעירים עוד חלמו לא אמנם בעייה, תד,
אפ אולם טרייומפפים, על ואפילו קרייזלרים

 המשא מכונית על מקום לכל להגיע היה שר
 של בטנדר או עגבניות, העמוסה הקיבוץ, של

ה רחבי הכובעים בעלת הישובים, משטרת
טרמ לאסוף כבוד של עניין זה היה שוליים.
 ש־ ונהג בדרך פיסטים
 נחשב זו מחובה השתמט

 בסדר לא קצת לאדם
בראשו.

צו־ היה לא בכסף גם
̂  זך־ך־. ^ להיכנס היה אפשר רך.

״ ביותר, הקרוב לקיבוץ ה * / 
 טובה׳ ארוחה לאכול

 על או הארץ על ללון
 היה זי׳ גם ישן. מזרון

 הי־ באותם כי לטובה,
 המילי־ היו לא מים
^ בשפע. מצויים מים

 על היתד, הגלידה
לר היה יכול אחד כל ולא חשבוך׳הקולנוע,

בשבוע. פעמיים גייבל קלרק את אות
וא התרבו, הפרוטות מת. זה שכל אומרים

 כמעט אין טרמפים אולם הקאדילאקים. תן
 כרוך והדבר בארץ, לתור עוד קל לא בכלל.

 של מהודרים טפסים על כתובים בחשבונות
מלון. בתי

 אם יקרה מה פעם לנסות כדאי זאת בכל
 ההם, לימים לחזור מישהו של דעתו על יעלה

 בימים אנו חיים עוד כאילו פנים להעמיד
 זכינו ושטרם המנוח, המנדט של המקוללים

 אמיתיות) והפחות (האמיתיות הברכות לכל
המדינה. הקמת עם שבאו

 ד.נ־ את השבוע יזמה הזה העולם מערכת
 משהו בה נשאר שעוד צעירה המענין. סיון

 כסף בלי טיול לערוך התנדבה ההיא הרוח מן
 יצאה בבוקר, שני ביום השבוע, (כמעט).

 ימים ארבעה תוך להגיע בנסותה ממתולה,
 להשתמש מבלי לאילת, לירות שש ובעזרת

 המודרנית: הציביליזציה במכשירי פעם אף
נו הנסיון תוצאות את מלון. ובית אוטובוס

לקוראים. דיע

האי העתון על זה במקום הערתי בשעתו
במי מיוחדת תחבולה ומצא שהתחכם ,,דיש
 האחרון לפסיק עד העתיק לשוק: לחדור נה
 העולם של השני והעמוד השער צורת את

רכשו הזה העולם מקוראי שרבים כך הזה,

 לאנשי כדאי וממנו שלנו, הוא התוכן אבל
 הזה העולם שאנשי ומכיון ללמוד. הזה העולם
 הבא הגליון את קנו ללמוד, תמיד מוכנים

 לשעור. מוכנים התישבו, העתון, אותו של
 בתורת במינו מיוחד שעור זה היה ואכן,

העתונות.
 שנשאה תמונה עתונאיים: פנינים כמה הנה

מל הראתה העברי״ הצי ״מלחי הכתובת את
 רידינג, תחנת ליד הירקון, מן היוצאים חים

ש שניה תמונה בסערה. כנראה, שכבשוה,
 מאמצם פרי על משקיפים ״קצינים תארה

 אייזנהואר הגנראל את הראתה בקוריאה״
מונטגומ־ והפילדמרשאל

 שניהם שהומסו רי,
האידי האוירי בשירות

ל אירופה ממערב ,ש
אסיה. מזרח

שהס שלישית, תמונה
 אמר־קאים ״חיילים בירה

במול לחופשה חוזרים
 שירות של שנה אחר דת

חיי תצלום היה בחזית״
 היורדים אמריקאים לים

בגרמיה, אשר בקיל,
מארצות־הברית. בבואם
 להם חסך העתון עורך

נעימים. הבלתי הקרבות את לבו, בנדיבות
חיי מחלקת הכותרת, לפי רביעית: תמונה

 הם יהודי. קצין ידי על מונהגת דרוזיים לים
 צה״ל חיילי אבל במקצת. עלוב רושם עושים

 שבויי מראה התמונה להיבהל: צריכים אינם
 העצמאות. מלחמת מימי מצריים, מלחמה
 עור, כהה סודני הוא בתמונה הבולט הדרוזי
פאלוג׳ה. לכובשי היטב הידוע

 בראש אשר ברשימה שינוי חל שוב השבוע
 שהשתחררה דינרי, דנה במקום העיתון.

 יליד מון, גבריאל לתפקידו נכנס מתפקידה,
 העתון כסופר הרצליה, גימנסיה וחניך יפו

 של המערב־אירופי המשרד וכמנהל בפרים
המו תיאור הראשונה: רשימתו הזה. העולם

זה. בגליון העולם מכל במדור אונסקו של שב

 של רצונם הושבע הקודם שבגליון אחר
 השבוע, הוקדש בצלבץ, הקולנוע, חובבי

 בעיקרו שנלקח מוסיקאי, לחידון כפיצוי,
 מתל־אביב, פדר שלמה הזה, העולם מקורא
 קורא, חיבור הראשון, החידון את בכך שסיפק
לעיתון.
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 שיזמין באמריקה עשיר דוד שיתגלה : אחד דבר על חולמת (כמעט) ישראלית נערה כל

 חיפה, ילידת בלכמן, לזיוה שנים ארבע לפני קרה זה בדיוק שנים. כמה עמו לבלות אותה
 רופא ״הוא : זיוה (כדברי בסנט־לואיס עצבים רופא דודה, ).13 (ואולי 14 בת אז שהיתר,

 שנים ארבע ללמוד לה נתן אליו, אותה לקח אותי״) הזמין זה בשביל לא אבל למשוגעים,
 נפרד בצה״ל לשרת כדי לארץ אלה בימים כשחזרה לריקודים. ובית־ספר תיכוני ספר בבית
 תוכניותיה לזיוה״. שלוט ״פריסת לה, כולו מוקדש מיוחד, בגליון גרה בו הפרבר עתון ממנה

 וללמוד העיר בקרבת להישאר תוכל למען כפקידה, או כנהגת לשלת : עתה זיוה של
לימודיה. להמשך לאמריקה הסתם מן תחזור השרות בגמר קראוס. גרטרוד אצל

 בית, לה אין כאילו קצת מוזר, מרגישה היא ? נתגשם שחלומה הנערה זיוה, אומרת מה
 בארץ, בבית ממש עצמה את מרגישה היא אין לכאן. ולא לשם לא שייכת היא אין כאילו
המדינה. והקמת המלחמה של הגדולה לחוויה שותפה היתר, שלא דפני

 כמעט אין להשוות. קשה ? האמריקאי לנוער בהשוואה הישראלי, הנוער על דעתה מה
 אף מעניינים אינם מוסיקה) (פוליטיקה, בארץ הנוער את המעניינים הדברים ביניהם. דמיון

 חייו מוקדשים להם אשר הדברים את לעולם יבין לא כאן הנוער ואילו שם, אחד בלב
 בארץ מבוגר, איש הוא באמריקה 27 בן בחור קריירה. בילויים, ספורט, : שם הנוער של

 הולכות הן אין שם. מאשר יותר איטי בקצב בארץ מתבגרות הצעירות גם נער. עודנו הוא
 שם, כל־שליט שהוא הטלפון, באמצעות לנשואין. מתקרב כשהדבר אלא אחד, בחור עם שם
 לבסוף מחליטה שהיא עד אנשים, המון מכירה בחורים, עשרות עם ראיונות קובעת היא
 היא בו קטן, פנקס הבחורה מחזיקה המשקל שיווי את לאבד לא כדי ביותר. לה מתאים מי

תתבלבל. פן שקבעה, הראיונות כל את רושמת
 הכל פוחדים כאן מדי. יותר אוכל שהוא אחד כל פוחד באמריקה :לעין בולט הבדל

 ״בבקשה״, יותר קרובות לעתים אומרים אמריקאים צעירים : מזה חוץ מדי. פחות אוכלים שהם
ו״סליחה״. רבה״, ״תודה

מכתבים
עדרכי־דין״ לתרגילי .נושא

 אני, ובשמי ברמתיים השכולים ההורים בשם
 הזה (העולם רשימתכם על הזה לעולם מודה אני
 נראה למטרה. וקלעה לעניין שהיתה )720

ממקומו. יזוז שהעניין
הס הזה להעולם שפניתי היום שבאותו מעניין
 מהם אחד אף האחרים. העתונים במערכות תובבתי

 מצב לידי בארץ שהנענו נראה ברצינות. הניב לא
 את לו שיבלבלו רוצה אינו הרחב שהציבור כזה

 המולדת, מזבח על קרבן שנפלו הבנים בענין המוח
 הכאב את נושאים ההורים. שאנו, בזה ומסתפק
 השכולים. ההורים עלינו, דוקא הוטל לכן בקרבנו.
 דבר מצבה, הקמת בעניין כשנתיים זה להתעסק

העולם. ארצות בכל המקובל אלמנטרי
 הזה בהעולם הענין .פרסום אחרי אחדים ימים

 את ולשפר ליישר לחרוש, המועצה עובדי החלו
 היתה ימים כמה ולפני המריבה, אדמת של השטח

.,וכו מצבה, נינה, בענין בעתונות פומבית הכרזה נם
 לנכון מצאה ולא בברונז אתנו משחקת המועצה

 הם שבזה ייתכן העניין. מכל דבר לנו להודיע
 כפר שמועצת בעוד הפה. את לנו לסתום רוצים

 הסתפקה לירות. אלף 15 זו למטרה הקציבה סבא
לירות. 1000ב־ מועצתנו

רמתיים ויזן, אריה
כגענים

 בצורה התבטאה הזה העולם שמערכת התפלאתי
 ).721 הזה (העולם כנענים אותם לגבי סלחנית כה

 ולבזות לחרף ישראלי נוער בני מעיזים זה כיצד
 זה כיצד ? ישראל למדינת שהביאתם זו ציונות

 אומה מהווים שהם לומר אלה אנשים בושים לא
 הפזורה? יהדות עם קשר שום להם ואין חדשה
 אחיהם מאשר בלבנון המארוניטים להם יקרים יותר

 באים היו שאילו להבין אלא לי אין ומשפחותיהם.
 מנרשים האחרונים היו לארץ הכנענים של הוריהם

 נבחרת אומה הם שהכנענים כיון חזרה, אותם
היטלר. של בזמנו העליון הגזע אנשי כאותם
 להיעצר הזכות את מהם שללה שהמשטרה חבל

 עד רב, זמן לשבת זקוקים אלה אנשים בג׳למי.
הכלל. ולטובת לטובתם בשכלם שיבריאו

 צה״ל רביש, ישראל סמל
 חזקיזת בדרכים הכנענים משתמשים עזד כל

 רביש הקורא אין דעותיהם, את להפיץ כדי
 אף או מהם, הזאת הזכות את לשלול יכול

 דוגלים או קונפוציוס עובדי מנודיסטים,
נשים. בריבוי
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 רק התסריטאי אולם אדם, של צלעו בסרט מר
נושנה. צרפתית בדיחה הפקיע

הפזמונים מלחמת
 ביחס טועה (מי־פז) נולדוסר מתתיהו הקורא

 הזה (העולם במכתבו באך) (הוא האיתן לנחל
 באך של המוסיקה את אוהב המאזינים קהל ):720

 כשנתגל־ שנה 120כ־ לפני מאשר פחות לא היום
מע היו בימינו, באך חי לוא מנדלסון. ע״י תה

 המוסיקה היום. הקומפוזיטורים כנדול אותו ריכים
 הכירוהו בימיו תקופה. לשום טיפוסית אינה שלו

 רק העריכו הקומפוזיטור את עילאי, עוגב כמננן
מעטים.

 נהריה קישון, יצחק
לש מאושר היה באך סבסטיאן שיוהאן בטוחני

 חם באך, אל לו ש״אין נולדוסר הקורא מפי מוע
קומפוזיטור באמת בזמנו היה כי כלום, וחלילה,
דגול.״

 תל־אביב בריל. הדסה
 לב ם משמח קוראיו אם שמח הזה העולם

המתים.
דנאיף טדאד
 עמוז. ברבת רבות שנים במשך שנר כאדם

 עבדאללח. לבני האוכלוסיה יחם על לספר אני יכול
הרא אשתו צ׳רקסית, לאם בן הוא טלאל האמיר

 בן הוא שנאיף בעוד המנוח, המלך של שונה
 ידעתי, שם בהיותי עוד הבידואית. השנייה, לאשתו

 עליהם ישלוט כי מזה מרוצים אינם המקומיים כי
 והיו צ׳רקסית, לאם בן שהוא מפני הבכור, הבן

 מרונז טלאל היה כך משום לנאיף. לבם את פונים
אשתו. על ובעיקר סביבתו. על רוגזו את ושפך

תל־אביב שניידר, סלמן

למוסלמים נשים
ד במדור מ ע מ י ה ש י ל ש  >720 הזה (העולם ה

 לשאת למוסלמי אסור הקוראן שלפי כותבים הנכם
 שניאה. לדעתי וזוהי אחת. בבת נשים 4מ* יותר

לא בקשר נאמה הקוראן של .3 פסוק ,4 בסורא
 יראים אתם ״ואם היתומים רכוש על פוטרופסות

 לכם קחו היתומים כלפי ביושר לנהוג תוכלו שלא
 הפרוש ומכאן ...״4 או .3 .2 שתרצו: כמה נשים
 נשים 4מ־ יותר לשאת רשאי המוסלמי שאין

בהודו). כחוק כיום הקיים (פרוש
 רק הם הנ״ל בפסוק שניתנו שהמספרים ברור
 הלכה לקבוע ואין לא, ותו ומדגימים, מקריים
 אחרת. הקובעים נם יש כי לפיו. ופסוקה בדורה

 שלא אתם יראים ״...ואם האומר הפסוק סוף לפי
 רמז ולפי אחת...״ אשה קחו בצדק, לנהוג תוכלו

אמיר עיד0( המוסלמיים המודרניסטים מסיקים זה

 לשאת שאין ממצרים) עבדה מוחמר מהודו, עלי
 בניגוד היא זו שמסקנה וברור אחת, מאשה יותר

 המוסלמיות, הארצות בכל הנוהג המקובל למשפט
הנבלה. ללא נשים לשאת אפשר בהם

 יותר לשאת מותר שלמוסלמי איפוא, מזה. יוצא
 אינם ומודרניסטים אמצעים מחוסרי (רק נשים 4מ־

זאת. אוסרת אינה הלכה כל כי זאת) עושים
 חיפה לבני, מאיר

 עם כך על להתווכח יצטרן לבני הקורא
הקאדי.

הקטן״ ההבדל
 אליכם מכתבו על הויזנר ישראל למר להעיד ברצוני

 נברת אמרה לא המשפטים שאותם )719 הזה (העולם
 קטרין אלא הנשים, זכויות לשווי באספה אחת

 בקולנוע שהציג בסרט טרייסי. לספנסר הפבורן
אופ<ר.

 תל־אביב חזן, ורדה
נא־ אמנם הפסוק מנצחת. אינה חזן הקוראה

 וילנסחי משה את בהתקיפו נרדי נחום ייבוש
 אצל הזו הסנוביות מניין קפה. בבתי שנינן על

? עממי להיות המתיימר קומפוזיטור
חיפה שילו, ראובן

 בבתי שניגנו אחרים קומפוזיטורים שני
 (שהתמחה ברהמס יוהנס : קפה ובבתי מרזח

 לו הפריע שלא דבר צוענית, במוסיקה גס
 דימיטרי שבמוסיקה״), ״הפילוסוף להיות

בנ לחמו את זו בצורה שהרויח שוסטקוביץ
עוריו.

גואל?״ או עריץ ״פירון,
 גדול ברוב דחתה הארגנטינית הנבחרים אספת

 פירון בנברת לבחור צירים כמה של הצעתם את
בפב יתקיימו אשר הבאות בבחירות נשיא כסנז
 (העולם במאמרכם ניחושכם לפיכך .1952 רואר

אקטואלי. אינו >720 הזה
(ארגנטינה) חוץ עתונאי דוקטש, ה.
האקטו אינן דוקטש הקורא של ידיעותיו

 אחרונות ידיעות הגיעו בינתיים ביותר. אליות
שתד המונית תנועה מארגנת פרון אויטה כי

מועמדותה. את רוש
המתים תחיית

 שנם חושבני אך 61 1מ011ת31ג 1־63111^־61
 במתנת מתים. תחיית מלחולל קצרה סטוקם של ידו

ר הפיוס ו ד מ ) . ם י ש נ  אחר >720 הזה העולם א
 פהל־ שאח ראזא שנים. 10ב־ החותם שומר הלורד

 אפריקה בנלות מת ,1941 בשנת בירתו עזב'את הי
.1944ב־ הדרומית

תל־אביב ש.
 ש. הקורא סליחת את מבקש הזה העולם
 בנו הנוכחי, השאח פהלוי, שאח ראזא ומוחמד

ראזא. של
תועלת״ הביאה ״ההפלגה

(העו התלמידים הפלנת על כתבתכם את הקורא
נע שאותם ולחשוב לטעות עלול )720 הזה לם

 300 עבודתם שכר קיבלו הספר, בית תלמידי רים,
 שילמו עבודתם אף על הוא, ונהפוך ליום. פרוטה

 לא לארץ חוץ ובנמלי הנ״ל, הסכום את הנערים
 המפוארת למסורת המשך הנו זה מקרה ירדו.

 דרשה עת שעברה, בשנה שוהם חברת שהנהינה
 כדמי ליום פרוטה 500 הימי הספר בית מתלמידי
באניה. שהותם בזמן כלכלתם

הימי הספר בית בוגר אריאל, אברהם
חסרו המדים

ם במדור שלכם לאינפורמציה י ש נ  (העולם א
לבוג הכנפים את ענד למקוב חיים לא >:72ו הזה

אמ לסקוב הרמטכ״ל. אלא לטיס, הספר בית רי
 לא נם ועוד: בטקס. דיבר לא אפילו אך הופיע, נם

 שהוא האויר, חיל של תלבושת לו להתאים הספיקו
 חיל בקציני חאקי, לבוש היה והוא מפקדו, עתה

הרגלים.
 תל־אביב צבאי, כופר

כנפיים. לו יצמחו עוד
ואסירים פועלים

 העולם את הקורא במדינה. ותיק פועל בח^ר
 הפועלים, חלקנו, האם : לשאול רצוני בקביעות, הזה

 או הרוח. חולה של מאשר פחות הוא בעתונכם
 מה אין עלינו האם ? החדש העולה או האסיר.
׳ו לכתוב

ירושלים קמינר, שמואל
 בה־ מעט לא נכתב וגם לכתוב, מה יש
 היטב מסוגל שהפועל כיון אולם הזה. עולב
 קדימה זנות הזה העולם נותן עצמו, על להגן

הישע. לחסרי
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