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 אהבה־ בגדר היו לא המדיניות־הכלכלית־החדשה ובין העברית העתונות בין היחסים
 שאינו אך הטבע. ע״י הנתון כדבר באנחה, הכלה פני את קידם העתונות רוב במבט־ראשון.

 רוב את שלושה פי העלתה מכח מכאיבים: זאת בכל היו הנשואין אולם גיל. לתרועות זכאי
 האחרונה בשנה מחירה את להעלות היומיים העתונים את הכריחה העתונות, של ההוצאות

 מכך כתוצאה ).100%ב־ האחרונה, בשנה מחירו, את העלה הזה שהעולם בעוד 180%ב־
 חבר לצמצום ניגשו אף מערכות וכמה צמצום, של בסימן כולה הישראלית העתונות עומדת

עובדיהם.
יותר, זול שהוא הבינו בהבנה, החדש המחיר אל התיחסו הזיה העולם קוראי כל כמעט

 המופיע הצבא, של עתונו את (להוציא אחר עתון כל של מחירו מאע־ד השירותים, להיקף ביחס
 לדיוש לדעתנו, זכאי, הקורא אולם הישראלי). המסים משלם חשבון על מגוחך, במחיר בשוק

 לתוך שבוע מדי אותן משלשל שהוא הפרוטות 200 תמורת האפשרי המקסימום לו יינתן כי
בקיוסק. המוכר של ידו

 החודש דוקא להיפך, מנח. לנוכח גם תופסקנה לא הזה העולם של ההתרחבות תכניות
 חדשים כוחות של נכבדה שורה המצרפת המערכת, של כללית ריאורגניזציה לתוקפה נכנסה
שרותיו. של למדי ניכרת הרחבה ומבטיחה העורכים לחבר

 בחיפה אזוריים משרדי־ידיעות שני הקמת הוא זה באירגוו־חדש ביותר החשוב הצעד
 היו שהוא כל במאורע הזה העולם בהתערבות שרצו וחיפה, ירושלים בני ובירושלים.

 הפרטים את מעבירה היתה וזו בתל־אביב, המרכזית, למערכת לפנות כה, עד נאלצים,
 לתשומת שם יזכו המקומיים, למשרדים במישרין לפנות יוכלו מעתה העירוניים. לסופריה

הראויה. הלב
 לבני להציג אין הירושלמי המשרד של החדש מנהלו את

 להגן שעזר לעיר חוזר הראשון, הצלם רובינגר, דוד : העיר
 חיפה _ ואילו קרבית. מחלקה כמפקד המצור, בימי עליה,

ריבון, נתן חסר־עבר: לא אך פשוט בטוראי להסתפק! תצטרך
 סמך (על כשהתגייס .16 בן היה במערכת, החברים מצעירי
כטוראי, המלחמה את עבר לצה״ל, מזויף) לידה תאריד

לים, עבר זה נסיון ובהיכשל קרבי טייס להיהפך אחר־כך ניסה
 את ראו חיפה בני משא. אניית סיפון על כשיר מלח הפך

 המרד בשעת עבודתו תוצאות
ל עזר כשנתן הים. על הגדול

הקורה, לעובי להיכנס מערכת
בגי אחר עתון כל על לעלות

 שגרמו הנסתרים הגורמים לוי
הגדולה. לסערה
רובע־ דוד של תפקידו את

 להציג צורך איו אותו שגם אדם תופש ראשי כצלם נר
 הראשון העתונות צלם גוילדמן, פאול הזה: העולם לקוראי

 על בקרב קשה שנפצע הבריטי, בצבא צבאי צלם בישראל,
 פצצה), ע״י ונפגע אוירית התקפה לצלם כשניסה טוברוק,

 רבות. שנים משך בארץ־ישראל לייף האמריקאי השבועון נציג
 שעה שעון של בדייקנות מופיע שהיה גולדמן, של תעלוליו

 המחתרת, בימי לח״י או אצ״ל של פעולה כל אחרי קלה
 הבייטי הצבא קווי דרך ביותר החמים במקומות גם מסתנן
לא מכבר זה היו המנוח) גל יעקב בלוית קרובות (לעתים

 לאמר די האיש, את לאפיין כדי המקצוע. וותיקי בחוגי גדה
 לא בישראל, צלמי־העתונות בין הראשון היותו אף שעל

 הקרנות של לא תעמולה. לצרכי מעולם אמנותו את השכיר
 האמת אח להביא תפקידו את מאז ראה מפלגות, של ולא

הקהל. לעיני
 עם נמנה אינו הוא גם המערכת של אחר חדש חבר
במ בולט מקום מעתה שיתפוס שש. צבי ביותר. הצעירים

המצרית, בעתונות שנה 25 עבד במצריים. גדל במרחב, דור
הע־ ועורך פאטרי״ ״לה הוואפד עתון של משנה עורך היה
 אנדרה שו, ברנרד גאנדי, את ראיין ״אימאג׳״ המצויר תון

 היה מה זמן משך ומלכים־לשעבר. מלכים וששה מורואה
 מפלגת של פעיל כחבר מצרי. שר של פרטי(,,אירופי״) מדביר
 אולם המצריים, המדינאים כל את כמעט אישית הביר הלופד

 להיחשד לבריגדה, מלהצטרף בשעתו, ממנו. מנע לא זה דבר
*ארית־ רמלה, לטרון בסרפנד, שנים שלוש ולבלות אצ״ל כחבר
וקניה. ריאה

אינ על לוותר לעצמו להרשות יכול איש .אין הזה בזמן
 צורך לספק בהשתדלו ואוביקטיבית. כוללת מדויקת, פורמציה

 בשעת גם שרותיו את הזה העולם. וירחיב ישכלל זה, אמתי
במדי עולה הכסף ערך במדינה. הכלכלי המצב של החמרתו

יותר. יעלה שרותינו שערך מקוים אנו נה,

מכתבים
ויורדים עולים
 העולה הייטוז יוסף על רשימתכם את קראתי

 יוסח ).753 הזה (העולם לארצו שהזר מהונגריה
שודלציו! בא הייטון תיו הכירו ושם לרא שרונו  בכ

שחמתאי. ת לו הציעו כ דו ת עבו  אבל קלות שונו
שבורת ררש לעבוד, סירב הוא  שהמתאי. בתור מ

 השתדלו ראשון־לציוז של שחמת וקלוב הפועל
טון אך למענו שונא פרזיט עצלן. אדם היי עבודה. ה

 ראשון־לציון בן־משה, אליהן
כנראה. בשר, אוהב אך
ח אני  היו החדשים העולים מבין שרבים בטו

טון עושים ם טכניים שתנאים אלא בהיי עי  בעדם. מונ
 ערב ארצות ושאר עיראק לעולי בעיקר כוונתי

רו הבשר סיר על ולילה יומם הבוכים שאי  שה
לו מאחוריהם. שלה להם נתנה אי  היה לדחזור הממ

לעצמנו. בשר מעט לנו נשאר ד,סתם מן
 תל־אביב פוקס, יהודה

 ז יוסף דב אז יעשה ומה
 לארץ שהוחזרו ההודים על שלכם הרשימה

ת חשבון על מוצאם כנו  )753 הזה (העולם הסו
חי העלתה  (לפני עולה אני נם שטני: רעיון במו

ע קשים. בארץ והתנאים מצרפת) שנה 17  לא מדו
ת אפנה ס! חינם .בטיסה ואזכה לסוכנו רי א פ  כך ל

הזה. בהעולם לצילום אזכה נם
חיפה לוין, שמחה

 לחזור לוין הקורא ימל השבות חוק ולפי
 ואם — חדש כעולה שירצה שעה בכל לארץ

 זכות ועם. הסוכנות חשבון על : מוכשר הוא
לשיכון.

חשופה ציוגות
ת כל אילו ט יפות-נזרה היו הציוניו קאר כברידנ׳

ת קיבוץ היה שך עסק הנלויו יותר. מו
כתניה ארז, ירוחם

7 לאן — מושך
ט שער את ...כשראיתי שה קאר. ברידנ׳  לי נע

חם...
תל־אביב חסון, יהודה

א לראות ברידניט תולדות את לקרוא מספיק  שהי
ף חוץ כלום. לה שאיו ריקנית בחורה חתולי מפרצו

רה״. ונוף םנ ״
תל־אביב לוינסקי, אסתר

משהו. זה גם
. כחוץ־לארץ סטודנטים

 מכתבה את קראתי כנה ובהשתתפות רב בעניין
מדת הלפרין רות של אה הלו  (העולם בוינה רפו
קת חזיתי מבשרי כי ).752 הזה ט מצו דנ  עברי סטו

ט מהי. נכר בארץ ת כסיו תו עיני לננד עוברו  או
 כפועל־בנייז. המפרכת העבודה נדודי־שינה, לילות
ש מלצר, ת מנקה שמ שפץ חלונו ת ומ  וזב: רצפו
ם היה לדעתכם מה אך נברים. לבנדי בחנות שיו ״  . ה

שני אשר עליכם!״ בי פנ שו  אתהו ״טםש ארצה? ב
שלד הבמקצוע באתז מדוע  להם היית יכול לא כ
שם?״ תדר

מד להחזיק יקרה, רותי לו עצתי חיי, בכל מע מ
 .לי־ חוק סיים מבלי לחזור חלילה, תאלצי. אד אם

ו רי ת כי היטב זכרי אזי מו פני ללמוד עליך לפחו  או
שוב לדבר אצלנו הפך זה האחרונים. הסמבה בצוע  ח
 שלנו. לאמרה הנד מתנענעת העדיין מאד. מאד

אני: נם — לג׳מאעה?
 תל־אביב ו., גרשון

ת חוץ ת מהאחיו שתמטו ד קיים המ ג עו  של פו
ם ם. — משתמטי טי ע הסטודנ דו  אחוז 95ש־ הדבר י

עוד בצבא שרתו לא מהם  להסתדר, הצליחו ו
 לא גיום. חובת לפני קצר זמן הארץ את ולעזוב

מיד בצדק ם )751( הזח העולם אותם מע שי  כאנ
או הציבור. לרחמנות הזקוקים מל  את קודם הם י

או כד ואחר למדינה חובתם בו ת. אלינו י שו בדרי
 תל־אביב גרינבאום, נתן

 הסטודנטים לגבי צודק גרינבאום הקורא
 אחדים ואשר המלחמה, בימי ארצה חזרו שלא
 משלם של לחמו את כיום אוכלים אף מהם

 אולם קונסולריות. במשרות הישראלי המסיס
הסטו ממחצית למעלה לגבי צודק הוא אין

בצבא. ששרתו דנטים

מו ווינ* ב
קו תי .

השוק חייט של לביתר פרץ נרגז לקוח
ז השחור.
אי הרוחות, ״לכל

 7 לי תפרת מעיל זה
חודש לפני רק הלא V* /

שבעים לך שילמתי ^  ,
והנה תמורתו, לירות . 1
I לגמ הלן כבר הוא
!״ רי ו

רו־ אתה מה ״אז
החייט, הרגיעו צה,״ "־■י‘

הלכו.״ כבר הלירות שבעים ״גם
I • >w 1 • Mi ״«* y׳« ך!קוד»

ן ילך). שלא (בתקווה ל״י 1.— של פרס

בורגני עם
 בארץ המופרז התנים ריבוי על רשימתכם אנב

ד הגורמים בו אי ת של עצום ל״ ה״ שעו  (העולם עבוד
ה לכם .להוסיף ברצוני ),753 הזה מ מעניי פרטים ב
: נים

ם אל פנתה י ■יי מפא ת להשתתף מפ״ שמרו  ננד במ
מים הפננת שילו ם השיבה חירות. של ה  כי מפ״

אי תשתתף א״י בתנ פ מ שבתון תשתתף ש  המלא ב
ת הוצלה כך למאי. באחר ת: הסולידריו לי ע פו  ה
ם ת שלחה מפ״ שמרו  ההסתדרות בניין על לשמירה מ
 והדמוקרטיה. המדינה על להננה התפנתה ״י ומפא

ח בנלל אבדו בינתיים עו ת זה מפלגתי מי או  אלפי מ
_ _ ימי־עכודח.  תל-אביב בן־ישר, מנחם

 במיקוח, המפלגות כל תשתתפנה באם.
גדולה. אחת שבת כמדינה החיים ייהפכו

 )754 הזח (העולם המרחב ענייני על משאלכם
 במה של ערכה את ביותר הבולטת בצורה מדגים

ת מעליה אשר תלוייה בלתי לו כו ע י  דעות להופי
ת כל דוברי ט המפלנו ה. הפוליטיים והזרמי במדינ

תל־אביב כהן, יחיאל
חלט ...בזבוז ע). נייר של מו ת (נרו חו  עבודה כו

הקוראים... של (יקרן וזמן («ובים)
ירושלים בן־יהודה, אליהו

7 הכל זה
ם חתומים האם שאקלי הילאלי, האדוני  ובור־ שי
 ירושלים קנטור, יורם1 הזה העולם על נייבד,.
 שמותיהם את מוצאת אינה ההנהלה כי ..-אף

 בעתוני קטעים הרי.העתקת •הנזנו״ם, ברשימת
מגיע. שהעתון מוכיחה המרחב

:אחד חסרון היה שלכם הנדולה לריפורטז׳ה
 הערבים. על דעתו את אהד תימני אף שאלתם לא

אל אני ם לדעת יכולים מה אתכם שו שכנזי מו א  כ
ר סנה, קורלניק, כו׳ אמי ו כאלה,? דברים על '

תל־אביב שרעבי, דוד
שנטלתי‘..,  ארבעה וראיתי ליד הזה העולם את כ

ם  : רוחי נפלה קריאה .חומר של רצופים עמודי
ש כנראה אבל באמצע. שאירדם בטוחה הייתי  שי

חד קסם זה לעתון שהו. או מיו  המאמר את קראתי מ
מה הסוף עד שי . אחת. בנ

נתניה אדלר, רחל
כנראה. ארוכה, נשימה רחל לקוראת

ומרחב אסיאתים
ח אייזנהאור הגנרל  כ׳ )752 הזח (העולם מבטי

סו הפ ם•' סי רו ה למלחמה לצאת ה מאי תחילה בכוונ
ם ם״ ליוני ם שלטון את המקבלים המי  הסובייטי

מייה ם עויינת בדו ת וממתיני שונה להזדמנו להת הרא
שם נפל שלטון על ביאו מכיו. הזר ה תו  נשק בעזרת ו

ם ם, ומנהיני היו מוצנהי ם י  לטהר ונלהבים מסוגלי
.רוסי. דבר מכל ארצם אח

ה, מצרים בני נם כי הננירל ידע סי דונ אינ טו ו
ה סי היו יתלהבד ויוון ני ם וי הו מסוגלי ט ת ל ר א * 

ם זר שלטון מכל צותיהמ היני  זרים רשמיים וממנ
ת במדיניות- המתערבים מי המקבלת ארץ של הפני

 על יחפה להלך מוכנה ״אני תמהה: החיים, עודנה.בין שהיא בודאות אחר־שקבעה ליאונה,
 ?״ הייתכן היע־, לממלכת להקלע שלא ובלבד האלפי, -המונטבלנק מעל דקיק, תפירה חוט

 תרכיב- שביצע הדה, העולם צלם גולדמן, פאול : וברור גלוי הפלאי הסוד היה לו היחידי,
 והלביאה שהיפהפיה להשבע מוכנים היו מהם למקצוע, חבריו את אף הפתיע מושלם, צילומי

מלידה. ידידות הן

 גליון את לידה לקחה הזירהטרון, של 18ה־ בת היפהפיה האקרובטית קרמו, ליאונה
ם ל עו ה ה  מטה התפשט פניה, את שכיסה החיורון ונתחלחלה. השער בצילום התבוננה ,750 חז
 בחבר. נועצה למראיהן, להאמין סרבה בתחילה מחוריהן. ויצאו כמעט היפות עיניה מטה,

 נרעשת, בעצבנות כף ספקה ליאונה לחדר־הלבשתה. כינסה אותם ואקרובטים, ליצנים
 על במרפקה ידידותית הנשענת הרגלים, חשופת השער נערת :הכללית ההחלטה משהושמעה

נרגעה לבסוף קרמו. ליאונה :השוויצי ושמה ודם בשר היא זועמת, ענק לביאת של שכמה
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