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מילר אלפרד המלצר

 עוז שמצאתם על הכבוד לכל ראויים הנכם
שכם  לאלפרד שנגרם זה צדק ואי עוול להוקיע בנפ

הו ברורה הוכחה שזו ספק אין מילר. ש  לא שמ
ת בסדר סדו  אצבע נקפו שלא בדבר. הנוגעים במו

 קוראי כל את לארגן מציעה אני המעוות. לתיקון
את לשם הזה העולם ם עבודה מקום מצי  מתאי

להס להם לעזור אז ועד ואשתו, מילר מר עבור
ם תדר כספיים. באמצעי

תל־אביב אייזן, נחמה
א מילר אלפרד פרשת דעתי לפי שה הי  וחרפה־ בו

הודי העם היה שנים אלפי ולמדינה. לנו ט הי עו  מי
 סובלני. הבלתי מיחסן רבות וסבל זרות במדינות

שננו אך ועתה  שכחו הנלנל. ונהפך המדינה את ה
ת במשך שלמדו התורה כל את  והתחילו רבים דורו

ם״ להציק תנו ל״נויי פו ואף הכל שנ מו את החלי
יהודיים. חרב פליטי למען לדתם

תל־אביב ב., ל.

 האחרון הגליון שהופיע אחרי שעתיים
 :מאילת הודעה במערכת נתקבלה בקיוסקים

 הגיעה נסיון שפן לשמש שהתנדבה הצעירה
 דרכה את עשתה בטרמפים לאילת. ממתולה

 ים לחוף הגיעה היא שיא. של במהירות
 על עלתה בו הרגע מן שעות 29 בדיוק סוף

 נספר הרפתקאותיה על במתולה. מכונית
קרוב. בגליון

מת בטרוניה. קוראים כמה באו בינתיים
 של חברים מאות ישנם עוד :הם לוננים

ולרח לאורכה בארץ המטיילים נוער תנועות
 כה עלמה למותני רוחב שיש כמה (עד בה

 ישראל) כמדינת תמירה
 אין לפיכך בטרמפים.

 שחדוות לומר נכון זה
 במדינה. מתה הטרמפים

 במדד, — צודקים הם
 של בחברים שהמדובר

 אלה אולם נוער. תנועות
 בגיל זעיר אחוז מהווים

 .22 בגיל אפסי אחוז ,18
 פסגת זה, בגיל ונוער

 איבד כבר הנעורים, גיל
זו. חדווה

 את שבראותו ייתכן
שלי של מסעותיה סיפור

 תתעורר הזה העולם חת
מחדש. המרחב תאוות בו

 עגלת לפני התור ראש אל נדחקה ״...אשה
 לה פינה האדיב הקהל צעקה. הרה, אני הקרח.
 כר נשמט הקרח, בלוק את כשקיבלה מקום.

לשמלתה...״ מתחת עבה
 היה מה אבל לבריאות. צוחק? הקורא

 בדיחה לקרוא נאלץ היה לוא הקורא אומר
אחד? בשבוע פעם 47 זו

 לי נא הגד הנהג, ״אדוני שנייה. בדיחה או
 כשעלתה זקנה, אשה אמרה לעתלית! כשנגיע

 רק בדבר נזכר הנהג בחיפה. האוטובוס על
האו את סובב יעקב, זכרון לסיבוב כשהגיע
 לגברת. אמר אנחנו, הנה לעתלית. חזר טובוס,

 בלעה גלולית, מארנקה הוציאה לו, הודתה זו
 לבלוע לי אמר הרופא :ואמרה חייכה אותה,

לעתלית...״ כשנגיע גלולית
 — אותה לסבול שאפשר בדיחה זו גם
 הזה. בהעולם אפילו פורסמה היא אחת. פעם

 ארורה בדיחה אותה אם אדם יאמר מה אולם
 לפחות שעון, מחוג של בקביעות אליו חוזרת

? בשבוע פעם
 מדור עורך של שתפקידו ללמד בא זה כל
 המערכת חברי כל לקנאה. ראוי אינו עיני במו

 הקוראים למערכת. מכתבים לקרוא אוהבים
ב מצוידים שליליים, גם מכתבים, הכותבים

 אפשר לרוב הומור. חוש של גדושה מידה
אולם מהם. ללמוד אף ממכתביהם, ליהנות

 הבדיחות. שולחי כל על זה דבר לומר אין
 יש אך למדי. משעשעות מהן רבות אמנם,

 שלהם שההומור בדיחות שולחי של סוג
 בדיחה בין מבחינים הם אין : מדי שתפני

 לבין עיניהם, לנגד שנוצרה או שהמציאוה,
 מקומי, בעתון זר, בעתון שקראו בדיחה
עצמו. הזה בהעולם ואפילו

 אחרים כשקוראים ביחוד מייאש. זה כל
לרא קראו היכן מוכיחים מכתבים, כותבים

 לירה של בפרס שזכתה הבדיחה את שונה
 המדור את לבטל הצעה צצה שעבר. בשבוע
 לחייב להפקיעו, שנייה הצעה עלתה בכלל.

עצ המערכת חברי את
הבדיחות. את להביא מם

בדי סוחבים אם שהרי
 נסחוב לא מדוע חות,

? בעצמנו
 להשאיר הוחלט כפשרה

 אך כנו, על המדור את
שבוע, כל אותו לשים לא

 בדיחות כשיש רק אלא
 הראויות באמת מקוריות

 תמלא — אין אם לכך.
החסר. את המערכת

 של האמיתי תפקידו
 הוא עיני במו המדור
מיו הווי קטעי לפרסם

ולבניה, לארץ חדים
 עמוק תוכן בעל זאת ובכל משעשע משהו

 האחרונה אימרתו הזמן. לרוח סמל ביותר,
 טרומן של אופיו על מק־ארתור הגנראל של

 מק״ את כשמחליפים אפילו מענינת, אינה
* ג׳י. בבי. טרומן ואת אלון ביגאל ארתור

 שב־ הסתם, מן לב, שמו עין חדי קוראים
 גדלה זה, בגליון וביחוד האחרונים, גליונות

 הדימוקרט־ וארצות המועצות ברית של חלקה
 תוצאה זוהי העולם. מכל במדור העממית יה

מח של הקבועה עבודתה היקף הרחבת של
החקר. לקת

 בגוש ביותר. הקלים מן אינו זה תפקיד
 מערביים. סופרים כמעט שרדו לא המזרחי

יכו אינם אירופה במערב הזה העולם סופרי
 בעתוני כתוב מאשר יותר עליו לספר לים

 אנטי תעמולה מלבד מאוד מעט וזה המערב,
המתקב הרוסיים, בעתונים ואילו סובייטית.

 הניתן החומר רב לא במערכת, בשפע לים
 תעמולתי פוליטי חומר כולו כמעט לעיבוד.
 של ומאוייו חייו על ממנו ללמוד שקשה
 שאחרי ובקויבישב, באודיסה הקטן האדם
 האדם מן כך כל שונה שהוא להניח אין הכל

בסנט־לואים. או במרסייל הקטן
 גם לפעם מפעם למצוא אפשר זאת בכל

 הדימוקרטיות ובעתוני הסובייטית בעתונות
 דרכי על אור השופכים קטעים העממיות

 למצוא החקר מחלקת תפקיד שם. החיים
לקוראים. אותם להגיש אותם,

ף ע ש וז
היתד, פעם הקאמרי. התיאטרון של השחקנית המקצוע: מירון. חנה כמובן, שמה,

 השחקנית־הילדונת, כאשר מאירצ׳יק. חנה ונקראה גרמנית דיברה שנים), הרבה לפני (לא קטנה
 פליטים, של בתיאטרון בפאריס הופיעה הנאצית, מגרמניה אמה עם נמלטה השמונה, בת

כללית. התפעלות עוררה
 שוב, עוררה, הצלחתה, על חזרה הקאמרי, קרשי על מכן לאחר שנה 13 הופיעה כאשר

 שהתלהבו ארצישראליים וצעירות צעירים באולם ישבו שהפעם אלא כללית. התפעלות
 מחברי כמה של חייהם המסבכת הנערה־העולה בשדות, הלך הוא של כמיקי ממשחקה

אחד. פלמ״ח מפקד וחיי אחד קיבוץ
 את שאהב הנוער חביבת הפכה התיאטרון, עונות בכל ונשנות חוזרות הופעות אחר

 לפני עלתה כאשר אולם והתרחקותה. התקרבותה כאחת, והשתמטותה התפנקותה משחקה,
 השחור עורה מעל הזרקורים אור את מקרינה במוגרבי, הקאמרי קרשי על שבועות שלושה

 צהוב־ בד עשויים ונמר ברדלס עורות מלבד מושלם. שבא כמלכת נצחונה היה (הצבוע)
 שהתבטאה (ושבאיר.) מלכותית תסרוקת מלכות, באצעדות בלטה גווה את שכיסו וכתום) כהה

גבה־שכבות. שערות במגדל

 מילר אלפרד עבור אחת לירה סד מצרפת אני
ה ואני מינ ל.,מפ להצטרף הזה העולם בוראי את מז

 לם.ללה הזה להעולם יש שכתבתם לפי מילר״. על
היו אחוז 50 אם בוראים. 70.000ם־ שלה לצד י  הממ

היו אחוז 50ד נליב איזידור ומר ם י כני  לנדב מו
ר ״י ל 1 סד אחד כל א באשר אדם עבו  אדם הו

ם יאסף עוול. לו ננרם כי ועל  35.000 של סכו
שר בהן לירות,  הנכספת כזאת ממערה לפתוח אפ

א ידי על ש מאמרכם. נו
הכרמל הר אלמונית,

רוח״ חולי על ״דו״ח
שב אינני ח אמנם חו ״ להת צריך היה כזה שדו

ת, פרסם ת דאי בע בו  הזאת. הבולטת בצורה לא ו
 את לזעזע עלול הזה שהדבר לעובדה לב בשים

ם. די שאינם צעירים בוראים של העצבים פני מהו
ש כאדם ע לו שי ם עם יום־יומי מנ שי  חולי־ אנ

ש — נפש  הנני — מחולי־רוח בהחלט להבדילם שי
ת המודרני שהריפוי לציין רוצה סדו  חולי- של במו
ה ו ת מושלם מלהיות רחוב, עדייו ו טו שי ש  ההלם, ו

ה. סופר עליהן  מתועלתן. נדול לעתים נזקן בדו״
חן אין  ואושר! נט-שו שלוות את לאדם להחזיר בבו

, בחיים. תל־אביב לב, שמחה ד״ר

חדר״ מחפש ״בוזי
ת ״...העברות כותב: )723( הזה העולם מיו או ת  פ
ת מנפת פרצה (בלילה לאוהלונים מצריפים פו  עו

ד והיה י ם)״. הבריאים את לשכן צו פי  לא בצרי
ם כי דעתו על מעלה מהבוראים אחד כל  אמנ

בנו ת את שי פו א בצריפים, בריאים העו הו  מת־ ו
ה למי לתהות חיל שי — כאן הבחנ  הביבוין לאנ
לעופות? או

 תל-אביב בינור, ישעיהו
ספק. כמעט אין בשוק הנוכחי שבמצב דומה

אמריקאי משתה
מני נו הזה שהעולם דו הני מתמצא אי הש במנ

 (העולם כתבתם האמריבאים. המלחים של תייה
ם )722 הזה אפני פו שהי  ביום הדבור פרל את התקי

שבון מתור ,,ב היו האמריקאים המלחים שרוב ח י

א האמת א׳. ביום שהתעננו אחרי שיכורים  הי
ם אפני פו שהי , ביום התקי  שלא (מה ידעו בי א'

 ביום להשתכר רנילים שהמלחים הזה) העולם ידע
השבת.

תל־אביב הריסון, ג׳ון
אינפורמציה

ת בידי או מצ  ולא הזה העולם של רבות חוברות נ
שתה מפעל איזה על אחת ריפורטז׳ה אף מצאתי  שע

שלה כו אם בכלל. הארץ פיתוח על או הממ שי  תמ
ת של זה בסוג ם רפורטרו לי אתם יכולי או חיי (ו
עון בכותרת לכתוב בים) שבו לאינ המצוייר ״ה

ת״. פורמציה לי שלי
תל־אביב עופר, אורי

.3 עמוד ראה
ישראל ערביי
 (העולם למכתבי תשובתכם את לקרוא שמחתי

שך זה ).722 הזה  של הדימוקרטית למסורת המ
ס הזה העולם ם מכתבים להדפי תעדי מ  שלו. לקו ה

טת לצערי אך ש מופ ם. תכ ב שו שך למדי. ת ש במ  שלו
ת ה קיום שנו  הארצות בין היחידי הנשר המדינ

שכנות א והמדינה ה ת של נשר הו  המלווה הסתננו
שוד. ברציחות ן ו כו  אך ערבית מחתרת שאין נ

למבה! תרופה שנקדים או שתקום, נחכה האם
צה״ל פישל, נ. סגן־משנה

הכנסת גיל
 ):722 הזה (העולם הכנסת חברי ניל על לרשימתכם

ע ם מדו עי  שנילה המזרחי. סיעת בכבוד אתם פונ
צע ם )54 פנקס ,67 (נורוק שנה 601 הממו טועני  ו

. כי א״י פ צע הניל בעלת מ מו מ א ,54 של ה הזקנה הי
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ע בכנסת? מדו בי לתופיק הקצבתם ו ת טו  חיים שנ
דוע נוספת? א כי י .30 בן הו

 חיפה שטרנברג, אמנון
 היא המזרחי סיעת שטרנברג. הקורא צודק
 משני מורכבת היותה בגלל אך בכנסת, הזקנה
לקח לא הכנסת סופר החליט בלבד ח״כים

 ,29 בן עדיין טובי תופיק אולם בחשבון. תה
.30 לו מלאו טרם

ספדרטאיות רגלים
שכה 723 הזה בעולם ה עיני את מ ר תמונ  במדו
 אד לכד, לב שם לא שהצלם ייתכן הספורט.

הן רנליהן ש של וידי ה יוצרות הנערות שלו  הרמוני
ה. מיוחדת במינ

חיפה אילני, אריה

 יותר רב באימון להתיחס אילני הקורא על
התמונה. את שצילם טאובר לאוסקר
פונטיין ג׳ון רגלי
א איני צ פי כל מו חד רושם או יו  שמע־ ביה מיו
ת את אתם .מידים  הראש. על או הצד על התמונו

טיין שלג׳ון לי נדמה לזה, נוסף שנן עדיין פונ  י
 הזה (העולם אחת שר,טעתם למרות רנליים, שתי
722.(

 תל־אביב רמפל, אלן
חי תורת את אחת רגל על להסביר קשה

בהז זאת יעשה הזה העולם התמונות. תוך
בהרחבה. קרובה דמנות

מעוזים
ת על כתבה פרסם )722( הזח העולם הס הפעילו
מדת פורטאית עלי היה בביתר־חיפה. להתחדש העו

עדון לדעת כם ״ז קוראים ביתרי שלמו עו מעין מ ) 
בוטינסקי) בלשונכם. עוז, ולא ז׳

חיפה שמר, דן
הסליחה. הביתריס עם

׳1951 ״רדתי
 הזה (העולם גורמן רותי על הכתבה את בקוראי

שמיעה )716 ת פסקה כי דבריה שה פו אי ש א מ די אי
ת, שה בבדיחה: נזכרתי ליסטיו  פעם ששח באדם מע

שה ואמר לרעהו אל היא זו ״א  שאלו שלי!״ האידי
בכן. הלז ע ״ו הו מתחתן?״ אינך מדו  רעהו: ענ
אל!״ בלי אשאר הרי ,,אז  הנוער מצב בך אידי

 ונלחמו נפשם שהרפו הנוער מבני רבים בארצנו.
בדו המדינה שלום למען  החלום, בהתנשם עתה, אי

ת, מחשבותיהם כל את סטיו ם והם האידיאלי  נמצאי
ריק. בחלל

תל־אביב גרוס, יהושע
מעמדות

 על לכתוב עצמו את המכבד לעתון נאה זה אין
מד שני מעמד מע שי. ו  מראה הכתיבה צורת שלי
לו  העולים ללפי הערבים של נחיתותם על כאי

שוב כלפי האחרונים ושל החדשים שן, היי  ואיל הי
מן כל כד. זה ציגי ז ת אותם שנ  נבדרים מעמדו

שי שני למעמד מקום אין לכנסת, שלי  בצורה ו
ם. שאתם מבטאי

תל־אביב שטרסמן, גבריאל
והער החדשים העולים של הבחירה זכות

סוצ שמבחינה העובדה את מבטלת אינה בים
 נחותים, נפרדים, מחנות מהווים הם יאלית

הו מהיישוב באפשרויות, והן בסיכויים הן
 העולם אין סייגים. באלף עצמו על המגן תיק,
 לתיקונה. עוזר המציאות שטשטוש מאמין הזה
 ולהתריע להזהיר באות אלה כותרות שתי
 בלתי במצב הכרוכות הסכנות בפני שבוע מדי

זה. בריא
ימאי-חימאי

אונים אתם מאי יצרתם אתה במלה .ג  הדש חי
שד עלה שלא דבר ).721 הזה (העולם במדינה  בס

דיו תמימה שנה  בבית שלי לחימיה המורה של בי
מי הספר ת מבחינה בחיפה. הי מי  ולא כמעט הי
ריו. קיים הייתי עו שי  יניב לא שהנ״ל מקוה אני ב

את על פן ז או צוני. ב עי קי מאי מקצו רא (אות י
מאי ולא יו״ד) שונה ם פנקס (מם׳ חי  ).900 הימאי
פן בכל התואר. בעד תודה או

 תל־אביב (גרבובצקי), גיברון צלקה
למגיה. ורק אך מגיעה התודה

724 מם׳ הזה״ ״העולם


