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 שכשכה מודעה בעתונים הופיעה השבוע
 צעירים, 31 עליה חתמו מוצדקת. לב תשומת
 מבין שאחדים מפיון ז שם. ידועי מהם אחדים

 קשה בעיני וכבודים <י יקרים א,ה צעירים
זו. מוועתם על אישית דעה להביע שלא לי

הרא הרגשית הגבתי : האמת על ואודה
 ונגר הסקרים נגד זו מודעה בקראי שונה,

עמוקה• עצבות של הרגשה היתד, לחם־החסד,
5ן|

לפר גולומב אליהו היה יכול 1921 בשנת
 ;שתות עצמית, בהגנה הצורך על מודעה ס.!

 כתב ;א הוא אך הביתה. וללכת קפה כוס
מודעות.
 (״יאיר״) אברהם היה יכול 1:40 בש.ת

 רגרוש הצורך על דעת גלוי לכתוב שטרן
 לישון. ול;כת בירה מעט ללגום הזר, השלט,ן

זאת. עשה לא הוא
 העברי בעתון פורסם לא 1947 ובשנת

 שבהתנפלויות הרב הנזק על לצבור קריאה
 ויצחק (חקלאי) אלון יגאל בחתימת הערביות,

סופר). שדה
 אלה בידי זו ארץ קמה שנה 30 משך כי

 הדיבור רשות את ונתנו — שתקו שעשו,
האישית. הדוגמה של ההשכי״ה לכ־ח

£
הצעי של זה כרוז חובר כ־צד יודע איני

 והוחתם שחובר הוא שלי הפרטי הרושם ר•.;.
 (תל" כסית בקפה המאוחרות הערב בשעות
 רתמו ולא (ירושלים). עטרה ובקפה אביא)

 בקפה במקרה, שעה, אותה שישבו אלה עליו
(ירושלים). זיבל בקפה או (תל־אביב) שטרן

י הלאה ומה
בעתון• מודעה

!ד
 אני נקיים. אנו אין :עצמנו את נרמה אל
 רשאי אינו מאתנו אחד איש אף : לאמר מעיז

 לעצמי מרשה ואני כ.ה. כרוז על לחתום
 לא עליו, שחתמו מאותם איש אף : ;יאמר

עליו. לחתום רשאי היה
דכלל, מן יוצא כל בלי כולנו, לנו, כ כי

לאבדון. זו מדינה המוביל הזה לפשע תטיס ש.
 האוכלים חבילות, המקבלים אלה רק לא

המשולש. בכפרי המתארחים פ, סקר מעדני
 לפני שעוד מחיה ברמת החיים כולנו אלא

 הצורכים עליה, לחלום העזנו לא שנים 10
 הדרושים הדולארים את הפרטיים לצרכינו

במכו הנוסעים האדמה, מן לחם להוציא כרי
 תק־ את בכסית אחד בערב המבזבזים ניות,

מאתנו, ארד כל חדש; עולה של השבועי בו צ

 החאקי, מעיל את שנים, שלוש לפני שפשטנו
 יעשו מספיק, עשינו :ואמרנו חשבון ערכנו

אחרים. עתה נא
 את יירה אל נקי, אינו מצפונו אשר וזה
*הראשונה. האבן

 אינו אותו, המנה המקל את נושך הכלב
 לוחמי־ במקל, המחזיק האדם את רואה

 מים כוס השופכים לאנשים דומים הסקרים
באש. העולה גורן על

 החלק ולא — זעיר חלק הוא הסקרים
 7ש השחיתות במדרון — ביותר המרופש

מדינת־סקרים. שכולה זו, מדינה
 שנים שלוש משך קיבלה זו קטנה מוינה

 הסכום מן שליש— דולארים מליון אלף
 גדל לא אותם. וביזמה — לבריטניה שניתן
 מליוני הממנות. רבו לא הייצור, נמעט

 אינם זו במדינה מבר, אדמה של דונמים
מעובדים.

 דולארים חשבון על אנו חיים שעה ובאותה
ה המחיה מרמות אחת את מקיימים אלה,

 תהום לקראת וצועדים — בעולם גבוהות
תחתית. לה שאין

 ומועלת — שנור על חיה כו;ה המדינה
הנדבות. נותני באמון

 ונגדיה טייחיה בקאדילקים, דוהרים שריה
 ארבעה ליום, לירות לעשר עד משתכרים

 סוחריה השחור, בשוק קונים בתיה מחמשת
 רווח מכניסים שאינם בעסקים מעונינים אינם

 בארז וגם מעטים. חרשים תוך 100^׳ של
 אוצרון העובדת, ההתישבות השלהבת: נפלה

*אתמול, של המוסר
 37 אותם מבין הטובים באים היו לוא

 הרקבון מן נפרוש הבה : ואומרים הצעירים
, הזה ם י ש ע מ  רמת על נוותר רבת ב

 מכוניותינו, על הנאות, דירותינו על המחיה,
 — הלירות 150ו־ 100 בנות משכורותינו על

 בנגב ונשתקע דיבה למעברות, ר ונעב הבד,
 הכובע. את בפניהם מסיר הייתי — הדרומי

אותי. גם נא קחו הנני, אומר: הייתי ואולי
 בירוחם יקרים שמות רואה כשאני אולם

 קרביים חיילים חפר, וחיים גורי חיים כהן,
מאת האישית ההגשמה רוח מבטאי ):תמול, .'

ש בתשלום מודעה על חתומים כשהם מול,
 לכלום, מחייבת ואינה כלום ולא אומרת אינה

 למהפכה קריאה ולא מלחמה הכרזת שאינה
 גפרור ולא אש לא שאינה הערכים, כל ולשנוי

 הא־נ־ לתהום נוספת ירידה אלא ניצוץ, ולא
חבל. : אומר הריני המלים, של פלציד,

מכתב־ס
המתעורר״ העבדים ,,בית

אם ר 'ה צויי מ ה עון' שבו ה ה צי פ ר פו אינ לש״ הפך ל
ת ייתה, וריד,?1להיכ- מצוייר ;'; ב תולדו  מצרים ו

ת אינן המחתרת תולדות א׳ עו שבי לרבים ידו  מתו
ו _ תות העולם י,וראי הנוכחיים הארץ  זה אין א

עון מנפ־ןיד שבו ה המצוייר ה מצי ר פו אינ  להרבייז ל
ראיו מללים לרו ה. האו ת היסטורי עון מפר שבו  ה

ת בעיר,ר היא שנו מא. עניני על פר  על ולא דיו
חסו ההונים מלד אטילה של מדיניות  ליזמה וי
פני תרח בן אברהם הצהרת או הפרטית  העתו־ ב

שלון אהר נאים שא כ  יהוה עם שדו ומתן המ
ם. לגורל בקשר שמים ל,ר,י א סדו

תל־אביב קפון, בנימין
ם בל את וקורא בארץ שנה 20 כבר אני  העתוני
מר קראתי לא ועור מו מעניין מא מצרים. על זה כ

תל־אביב קורבמן, יוסף

מוקי
צוני מוריי את שהכיר חבר בתור מר בר  שאם לו

דיו מתאים מקום מצא לא מו  והמקום בארץ ללי
ם נמצא ם, בלו ל תיו אלה הרי אננ׳ או צ חי של תו

ם נוך סוי מקורו מ ת ש תדרו ת, הצופים בהס  הכללי
תו לבקר הזח להעולם ובדאי או  מוקי אשר משק ב

ניו בין להיות היה יכ.ל קי ולספר בו התו מוז למו
שבות עלת ם ולא בנגב בהתי ס. בלו ד אננ׳

תל־אביב אמיתי, זאב
תבו את קראנו כ קי של מ רסן מו ב לו  (חעולם נ

אנו )725 הזה ם ו טו שני הננו לדעתו. מצטרפי ס

 איובה במדינת הנדסה הלומדים ישראליים דנטים
פר היטב ■מ.׳.ישים חו שבה עברי. עתון ב  המו

 בלבד. איש מארבעה מורכבת כאן טראלית ה
לנו מו ת. הזה העולם את מהם אחד מקבל ל עו  בקבי

שבועון ד עובר ;. אוו ונקרא ליד מי מ צ מו. עד ב תו
שראלי כל כי היא עוברה מר י  בתוץ־לארץ הלו
חני לארץ מתנענע שר ישראלי יימצא שלא ובטו  א

כן יהיה תו את להחליף מו ת באחת מולד ארצו  מ
;.׳נבר.

קופפר, משר, מרוקו, משה
איובה אימס,

לעופריים״ ״תכן
 (העולם נשר למלט בית־החרושת על במאמרכם

שבי את העלבתם )727 הזה ה תו שכונ  בזה נשר ה
מצא שבית־הדזרושת שכתבתם  בית־החרו־ .בחיפה נ

ת נמצא שת שכונ  המעלה היחיד הדבר והוא נשר, ב
המקום. שם את

נשר חייט, יוסף
לקנו. הנשר את להדז־זיר שמח הזה העולם
,,ריקוד יוצר ״טאלי

סק )727( הזה העולם  שחקנים, על דינו את פו
 ואי לניוון ברודווי בקלחת כושיים וזמרים רקדנים
ת ך הנובעת בימתית פעילו  זה חברתית. הפלייה מתו

ר חזרתי עתה  שראיתי ולאחר בניו־יורק עונתי מביקו
ת על הצגות 60כ־ מו  אלה שדברים נוכחתי ברודווי ב

 פורחת. בתעמולה יסודם הגדול בחלקם
ר מציעה ברודווי במת פ מס שחקנים של ניכר ל

שים וזמרים רקדנים ובעיקר ת כו שרויו  להבליט אפ
שרונם. את ק בכל כ ם״ ה״מיוזי מרי העו שראיתי קו
 בתפקידי ואף בבלט במקהלה. כ;שים השתתפי׳ נה

.משנ שרם פי על ; תי. כו ת אחד האמנו  התיאטראו
שכיר אף מו את ה ל שית ללהקה או  מחזה שהצינה כו

הכו השחקנית וורם, אטל רבה. הצלחה לו שנועד
עה הוותיקה, שית שך הופי ב השנה כל מ כ כו  של כ

בחתונה. חבר המהוה
 ת״א דומיניץ, אהרון

 השמיט טאלי, דברי את ציטט הזה העולם
הציטט. את לציין צריכות שהיו המרכאות את

מעש^ת הצעה
שמעי ח חידוש על יוסף דוב דברי את ב  הפיקו

ם :רעיון בי עלה ח שלטון את לחדש במקו  הפקו
ת, כך על־ידי ולגרום צאו  מהן שתצמח מבלי להו
או ישועה הפק 700 את לשחרר עליו עגבניה), (

שבם חים, ח ׳-״נגנדן פקידי שאר עם יחר לי  הפקו
ת לקוות יש יבוצע הדבר אם הקרקע. על ספ תו  ל
שנה עוד לאזרח ביצה של  עבודתם פרי הבאה, ב
שוחררים. הפקחים של המ

פתח־תקוה שמגר, תושיה
רותי רדתי,

 והעוזר )725 הזה (העולם צפרים הצר הנער האם
ת כה לרותי לבנו  ? בנה הוא )729 הזה (העולם סו

? אביו מי כן. ואם
 תל־אביב יהודה, חיים

ה אחיה אלא זה אין עוון. התושב ארור
רותי. של קטן

שני סיבוב
תנו ת מדינ כנ אוי עויינים עמים של ים בלב שו ו

שון היום מן בים. ם הם היום ועד הרא  בנו מפילי
שים אותם של אחיהם חללים. ם אנ מצאי ם י  כיו

תינו בתוך לו בו סת. — המדינה לב ובתיד ג  כמה הכנ
 יתאר ? המדינה אזרחות את לקבל אלה של זכותם
של, נופלת, ארצנו את הקורא לעצמו מצ בידי למ

ם רים. תנו מי כלו א  מצרית אזרחות מקבל היה מ
ם או ברח? שלא על פרם בתור מא מי היה כלו

ט נבחר תנו ? המצרי לפרלמנ
רמת־ג) פרשנפוס, עמוס

הח מצרים בממשלת וגם המצרי בפרלמנט
יהודים. חסרו לא דשה

אלמונית
ר פירפם )728( הזה לם הע מרו ם ב ת מכתבי  תמונ
טר נח הקורא אשר חיננית נערה מס ש א לה מבק

ט. את מעליה מיר  אותה מכיר שאני מאחר הלו
תי רב זמן שרו אפ ת ב ת לו, לענו  לא שזה למרו

 לערך. 18 בת גולדנברג. חנה זוהי :הרבה יעזור
שכילה עליזה, נחמדה. נערה היא אליהו. יר  מ

ה), להיו (רוצה ר המזהי המעלות שלכל אלא מו

ד שלילי צד נם יש ר א  שהיא חבר לה יש : מ
 שהת־ מעניין משנתיים. למעלה זה אתו מתהלכת

תו. ליד נמצאה מונה בי
תל־אביב אלמוני,

־ טו. טעה לא אמסטר נ פו שי  גולדנברג הנה ב
ת היא מלבבת. חיננית באמ מרת היא ו ר לו מינ  בסי

ת לפניה מצטייר ועתידה הקיבוצים שראל. כנננ  בי
 אינו שהדבר למי התמידי. לויתה בן הוא אני

חוור ף לו, מ. סי מר או שה. שו וקוץ אליה רא
? כן לא ז. ב

תל־אביב פרק, יוסף
ישראל קול
 אחת פעם אף עצמי את הטרחתי לא עתה עד

 מאד לי שמציק ענין יש אך שהוא. כל במכתב
להתאפק. יכולה ואיני

ת הוא העניין שידורים בתכני שראל. קול של ה י
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ע*נ■ במו |
דתית כפייה

= בנ־ שנסע אוטובוס
;שתי החיפוש, בשעת

שחוטות: תרנגולות
!איש האצטבה. על
בבעלות! הודה לא

י ת ש :התרנגולות ו
: הוחרמו.

האו־: החל כשאך
נזכרו! נוסע טובוס

!אחריו רצו הפקחים,
־| לעצרו. וביקשו ה

ש־| לאוטובוס קפצו כ
הנוסעיט! קהל אל

 התתגו־} בעל לדעתם״ נטצא (שביניהם !
! ״7 כשרות התרנגולות ״האם :לות) :
 של! בפרס זוכה זיגר אילן (הקורא =
! (כשרה). ל״י 1.— ־
ש........................................................0

אינו דבר כל על המתריעים אתם,  וישר. צודק ש
שאלה את עוררתם לא אחת פעם אף זה כיצד  ה

ם זה איך שים לקומץ נותני ם בלתי אנ שרי  מוכ
הי י דבר לנ שוב כד כ מו ח  אין ■שידור. תזונת כ
ם כ ת מייאש שזה כמה מ,ישנ י  הרדיו את לפתו

ע בתקוה מו ש שהו י שע. קי נעים. מ שע  והנה ומ
ה מבמבם. בם איזה י8 הארץ מזנלרת קוראים ויז  י

עי או עמק. עמק או לילה. לילה את  הר לפסגת ט
ם. ם הצופי ת אותי מזויפות לפעמי ב דמעו רו  כעם. מ

א שלי התענוג וכל קטן ילר לי יש כי הרדיו. הו
ת״א הררי, טובה

 נגד קולו את פעם לא השמיע הזה העולם
 מלוז- לחלוטין• התיאש הוא אולם ישראל. קול
 לקול אדיש ישראל קול לטובה. שינוי שיג

נואזיניו.
גנבים

ה הוצאתי העו־ אחר להוטים הגנבים שגם מסקנ
שה הזה. לם  הת־ העהיז, את קיבלתי כך: שהיה מע

 דפיקה שמעתי לפתע בו, וקראתי במרפסתי ישבתי
וה חזרתי רנעים כמה ואחרי לפתחה הלכתי בדלת,

איננו. העתון נה
ירושלים קמנצקי, שמואל

פש מדור עורן של מתלמידיו אחד בודאי
עים.

אורגנו״ לחתן ״■צריכים
סר החוק כי ציינתם )729( הזה בוזעולם בעי או

 ואל זה, פרט נא תקנו ■־:. מגיל המסה ם נש לת
הרבים. את ו ת,.שיא

חיפה בוכני, אליעזר
הפ החוק של 152 סעיף ; חטאים למניעת

 פחות ילדה הבועל ...(ג) אדם )1״( אומר לילי
 לארבע צפוי ויהיה בפשע יאשם ט״ז מבת
ש, מאמר.״ שנות ה ע

הנזחתרת״ ״מלחמת
 לגמרי שולל שאינו מפלגתי. בלתי פלג־״״זז כהבר

ת א־ לו עו שים. פ  הזה שהעולם להציע ברצוני הס.ר
א ם-  חבר אחד נפלנתיים, בלתי מחתרת חברי שני י
ש, והשני ז״״נה עו פור  כך על דעתם את שיבי

. הבריטים. ליציאת ה-ירם ה״י; מ
רמת־גן יבניאלי, אורי

 אימתא־ את מלבי עקרתי הסקירה את בקוראי
ש פני שקתי רא, זיצב  את י״רשום והחלטתי כחלמי

תי שמ. שימה החזקה התר תה הרשימה זו. מר  בנ
ת. הרעות שתי בין גשר ב_שרון צוניו  אחד זהו הקי

 ב־ והמצטיינים ביותר האוביקטיביים המאמרים
א, ער ̂י__• .1 מי. שקראתי להפלי מי

תל־אביב כהן, יעקב

 עצרו פקזזים שני
ומצאו, נתניה ביט

 המתנשמים פקחים
בשאלה פונים הם

 הקבוע התשרום יום הוא ו׳ יום
שע האנשים כד הזה. העולם שד

 תשדומים מההנהדה דקכד דיהם
חי שד פרסים כודד הסוגים, מכד

 עיני, במו והמדור תשבצים דונים,
 אך דמערכת דפנות מתבקשים

 דפנה״צ. 10—12 כשעות זה, כיום זרק
 דהם דשדוח המבקשים קוראים

ה דכתוכתם פרסים או תשדומים
 כך עד דהודיע מתבקשים פרטית,
בכתב.

ר ע ש ה
 יותר לא ואוסטריה משוויץ חזר טוב. ישראלי הוא הקאמרי) (התיאטרון ידין יוסף

 בסרט הופעתו לצורך הסובייטי החייל מדי את הרמטכ״ל אחי לבש טרם משהיה סובייטי
 ריאקציוני, לו קראו הסרט, את שהחרימו רבים בסובייטים פ:ש חזרה בדרכו בג׳יפ. ארבעה

קול באולם ישבה טובה, אמריקאית דיי־א ווינטרם, בטדינה) (ראה שלי מובהק. אנטי־סובייט-״
 ארבעה הסרט של הבכורה הצגת אה ראתה הסרטים, בירת אנשי בחברת לוס־אנג׳לטי, נוע

 כשעמדה פניה זעפו בתל־אביב הסרט. את שראו רבים כאמריקאים פגשה לארץ בדרכה בי.׳יפ.
 של הפרו־סובייטי מד,קוו נפגעו האמריקאים ויתר היא : הסיבה ידין. יוסף עט פנים אל פנים

הארבעה. בין ביותר הסימפטי הוא ידין) (יוסף הסובייטי החייל ההסבר: הסרט.
 יוסף הנאצית. התקופה זנבות רוחשות שעודן הערים אחת היא שבאוסטריה, גרץ

 ה־ עם שגבל בחדר ימים בו ישב מפואר, למלון הודחק הסרטה, לצורך אליה שהגיע ידין
 האינטריגות ענני של לפיזורם בשיעמום חיכה לשעבר, הפירר של חדרו היטלר־צימר,
 בגבו. סכין תקיעת מפני חשש ללא הסובייטי, החייל מדי את ללבוש כדי הבינלאומיות

 של שאגות בדרכו ליווהו הסובייטים במדי ומבריק מצוחצח המלון, מדרגות את שירד שעה
 היד, מעטות שניות כעבור הסרט). (גבור הג׳יפ לו חיכה בחוץ רוסי). (חזיר שווין!״ ״רוסה

 ההסרטה; נעצרה לרגע אחריו. דולקת כשר,מסרטה הסימטאות, אחת אבני על מקפץ ד,ג׳יפ כבר
 צוארו, מתח ראשו, הפנה ידין הדירות• אחת מחלון בוז קריאת נשמעה שווין!״, ״רוסה —

 את שכיסה האיפור את שטפה רוק של מקלחת — השניה, הקומה חלון אל נשואות עיניו
פניו.
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