
העולם
ה ז ה

שבועון  המצויר ה
ה י צ מ ר ו פ נ י א ל

הכיתוב: עורך
ב ו ז ת י א ד
הראשי: הכתב

 דולב אהרון

אלמו, מיכאל

הראשי: העורך
י ר ו  י ר נ ב א א

 המערכת: ראש
ום ן של כה

 התבנית עורך
ש דו

הראשי: הצלם
נולדמן פאול

מדורים: עורכי
שן. יחיאל עילם. איתמר נבי. ניצה ב

 תד־אביב ,8 נליקסוז רחוב
> תיאטרון וליד ״ ל ה א  ״
 66785 (זמני) טל. ,136 ת.ד.
 ״עולמפרם״ : למבדקים מען

 :בירושלים המערכת משרי■
ס, המלד דוד רחוב א לי  (יו
ל ו ה מ ר ש . מ ד ע ס  ה

 :בחיפה המערכת משרה
 ,11 תדר ,45 החלוץ רחוב

אהה״צ) 4—6( 4661 טלפון

קבועים: משתתפים
בר. אוסקר חייט, רפאל נרובנר. פרנצה ם טאו  טיארי פילי

ש. צבי לבני, יצחק ש
חיפה: משרה ראש ירושלים: ראש־משרה

ריבון נתן רוביגגר דוד
סופרי־חוץ:

אל דנון, גבריאל נילן, דניאל מירון. שמו

מו״ל מ. הזה העולם :ה ע״ ס ב תל־אביב ישראל, דפו

ישן. כבוד חוב פרעתי שבועות כמה לפני
 טייס :אחד עתון של סגנונו על־ידי רבה במידה הושפעה הנוכחית, המערכת כשנוסדה

 הארץ לתנאי מתאים מה לבחון נסתר, טייס, של השיטות כל את קיבלה לא כי אף האמריקאי.
המער חייבת הרי לאו, ומה
 זה. לעתון גדול חוב כת

 לעורך לכתוב לנכון מצאתי
 קורות על לו ולספר טייס•

 באיזו לו למסור הזה. העולם
נסיונו. על־ידי נעזרנו מידה

מ תשובה קיבלתי השבוע
 העורך לינן, א. ג׳יימס ידי

: טייס של האחראי
 ממך לשמוע מאד ״שמחתי

 נפל כיצד רב וקראתי.בעניין
ה בימי ממש לחיקך טייס

 הערבית־ישראלית, מלחמה
 בשרשרת־תגו־ שפתח דבר
הע להצלחתו שהובילה בות

 איני הזה. העולם של צומה
 ברור אולם עברית, קורא

 שהת־ והתבנית מן'התמונות
 רב בכשרון לצרכיכם ■אמתם
 והעתון־ טייס ׳מתכונות במול

לייף. שלו, האחות
הקו שלנו המערכת חברי

שה לי מסרו עברית ראים
 סוג אותו את משהה כתוב

 עובדתית ריפורטז׳ה של
 לתת מנסים טייס עורכי אשר

אותו..,
 להצלחת־ לבביים איחולים

כם\

מחמ קיבלנו שבוע אותי
הפ מחוץ־לארץ, שנייה אה
 גל־ לארץ הגיע מצרפת. עם
 לה הצרפתי השבועון יון

הש אחד דה־נסיון, טריבון
 ביותר המשכילים בועונים
 שמאלית. נטייה בעל בצרפת,
ה העתון, של ארבע בעמוד
העו בעיות לשיקוף מוקדש

קט לצטט העתון נוהג לם,
עי של במיוחד חשובים עים

 ארצות (על המוסקבאי פרבדה מתוך קטע ליד זה, בגליון והנה המפורסמים. העולם תוני
 הוא הקטע ישראל. על אחד קטע גם מופיע יפאן) (על הניו־יורקי הטיימס ושל סקנדינביה)

 רשימה ).750( הזה העולם של רומא״ קארצ׳י, ניו־דלהי, : הדרכים ״פרשת הרשימה תרגום
הישראלית. החוץ מדיניות של הישירים הכוונים שלושה אח שניתחה פרשנית

 כעתון שנתיים, לפני מתנגדיו, אותו כינו מאז כלשהי דרך כברת עבר הזה שהעולם דומה
רציני. ובלתי זול

ם י ב ת כ מ

 סה חינני. וגוף נאה פרצוף מלבד כלום, אין
שר עוד ? מבחורה לדרוש אפ

חיפה ארדי, יצחק
דברים. אי־אלה

עדן גן כלי
התורכית לקבוצה העברתו על שייע סיפר.....

שמה פנרבחצ׳ה ד עדן נן ש  עצמה...״ על מעי
שה פנרבחצ׳ה ).747 הזה (העולם  המילולי בפירו

ש נם לה יש אולם המגדלור״ ״נן היא  פירו
ה אחת זוהי :גיאוגרפי תי שכונו ל, של מ בו סטנ אי
שוכנת ד קטן. אי חצי על ה די ת כלל ב או ש  נו

ת בתורכיה הקבוצות ת. של שמו שכונו
 פתח־תקזה אשבל, חיים

 הדעת, מעץ התפוח על אשבל לקורא תודה
מגן־העדן. התורנים את המוציא

המשכר לעיסת
שב אני שראלי הנוער שמרבית הו  את קורא הי

מן כבר לועסים שאתם ומאחר הזה, העולם  רב ז
סו עליו, העובר המשבר את  אגי אף לארננו. נ

 אך העולים. במחנות נוער, בתנועת חבר הייתי
תה. עזבתי דאי הנוער, את תארגנו אם או  בו

אצטרף.
תל־אביב בן־שלום, יחיאל

ראשונים ככור
מד שבארץ )750 הזח (העולם פרסמתם  לקום עו

 הכבוד לי יש למרי־חום. הראשון החרושת בית
ץ מסחרנו שבית להודיעכם  שנים לשלוש קרוב מפי

הארץ. מתוצרת מדי־חום
 תל־אביב שולמן, והלל אליהו

חמה. התנצלות שולמן, לקוראים
עכרי א״ב

 קוראי לפני להצינני ראה )754( הזה העולם
שוני שהיה כמי המשאל  לועד המצטרפים מרא
גו ונשאר העברי, הנוער לניכוש הי חני. מנ  הרו
נו הנזכר והועד הואיל  שנים, כחמש זה קיים אי

ד להבין קשה היגו להיות אני יכול אי  הרוחני. מנ
כן הריני זאת לעומת רכו שאני בכד להודות מו  עו

רו אלף הירחון של  העברים מרכז של ומזכי
ירושלים אמיר, אהרון הצעירים.

 הצעירים העברים במרכז רואה הזה העולם
 העברי, הנוער לגיבוש הועד של ישיר המשך
לח מזדהים ומנהיגיהם שרעיונותיהם מאחר
. ן טי לו
לארץ כחוץ אור

 את לכם להביע רוצה הייתי זו ...בהזרמנות
ר שעתונכם האור על והחיבה התודה רחשי  מאי

ע. מדי בחוץ־לארץ לנו הו לרבים שבו  הקשר ז
ש היחידי שמח... יפה וקשר הארץ, עם להם שי ומ

נגן, חיים
וינה למוסיקה, סטודנט

ושות׳ המופתי
די לנימר הזה העולם דפי את שפתחתם אחר  אפנ

ת התנועה את שייסד אל־הווארי. דה הטרוריסטי  נג׳
 תתנו מתי עתה מחכה אני נגדנו, במלחמה ולחם

ת את מין להאג׳ הדיבור זכו אל־חוסייני. א
 תל־אביב גרו, אליעזר

 עב־ לשיתוף להטיף רוצה אמין חאג׳ אם
הזה. העולם עמודי לפניו פתוחים רי־ערבי,
שאל מקווה אני כביר. ...מפעל  יהיה זד, שמ

הזוז... בהעולם מפנה
חיפה הלמן, דוד

ם כה דברים קראתי לא מעולם שעממי במ מ
כו. רבה. כה תיחות שי תמ

ירושלים ארליך, רות
למתוח? או לשעמם
ם הערבים לטובת ישראלית התערבות או״  תביא ב

א, כלפינו, בעמדתם מהפכני שינוי לירי בי  שי
פו  בין שלום ברית לכריתת אף דבר, של בסו
ה. ישראל תי שכנו ו

ה אלעל, בכור ל פו  ע
ת ...תופעה דד  שדוקא הקשישים. לנו. היא מעו

ח פותח צעירים. של עתונם הזה, העולם כו  בוי
ת מתוך הערבים בעיית על צלול  כה התעלמו

ם מן נמורה ם הפטפוטי שוביניסטיי  והמיליטרים־ ה
ם המציינים טיים  ארצות ברוב הנוער את כיו

העולם.
תל-אביב לוין, ישראל ד״ר

ם אלה אנשים תשעה ...אם סמכי  דעה להביע מו
 לטרסט־המוחות מצרף הריני הערבים, ענייני על
שה פאר נרשון את גם צפתי. ומ

תל־אביב מצרי, אליהו
לפושעים ותק

א מזלנו שים שאין הו  הותיקים מביננו, רבים אנ
בד כמר חושבים הארץ, בילידי שן עו  מעתלית גו
 החדשים העולים על )751 הזה (העולם הקובל

תו (כאילו ה בין גם בארץ). המוסר את השחי
 ביניהם ויש רבה. מרירות נצטברה החדשים עולים

לקפחם. ומנסה אותם מרמה ותיק שכל החושדים
תל־אביב פרולוב, יצחק

שן עובד  שהמצב שלו לסבתא לספר יכול נו
ב יותר הרבה היה המוסרי או לפני טו  העולים שב

 כן. לפני המצב היה מה יספר לא לי החדשים.
פו היתה אז  והבחורים שלה, בתי־הבושת עם י

לו לשם. ללכת יכלו אי  הירקון ברחוב שלנו הבנות ו
 כן אם אלא יהודי. בחור על להסתכל רצו לא

ם לאמריקאי. או לאנגלי מתחפש היה  ,והאוטובוסי
ם היו בחצות מתל־לטוינסקי שבאו ת. מלאי  בנו
ת, דוקא ולאו קאיו ת מרו מניו ועירקיות. רו

תל־אביב פרנקל, יוסף

ע־נ■ בגגו
לעזאזל? הולך מי

 בשעה הנעליים לחנות שנכנסה האשה
חומות. נעליים חג ביקשה בבוקר תשע

ל שעות שלוש
 אחר מכן, אחר

 הספיקה שכבר
 מלאי על לעבור

 (כולל הנעליים
וי גברים נעלי

בחנות, לדים)
ב החליטה טרם
 עליה זוג איזה

לבחור.
שגי המוכר של סבלנותו פקעה לבסוף

 ״ נימוסיות הארוכות השעות כל משך לה
 ן הניח רבה בעדינות הרגיל. מגדר יוצאת

■ ה־ רצפת על האלף הנעליים קופסת את
 I ״גב־ : ואמר .בנחת ללקוחה פנה חנות, .

 ן השארי את, בסדר. זה דבר, אין רת,
י ־״ לעזאזל הולך אני ! פה

! של בפרס זוכה אבידור ד״ר הקורא
בסדר). (זה ל״י 1.—

הדגים מלחמת
אמת לתת הזה העולם רצה לוא להח לקוראיו ב

שני מי ליט ך צודק הצדדים מ כסו  החולה בסי
ב ).755 הזה (העולם ט  עם יחד לספק היה מו

 הולתא של אחד — טריים דגים שני נליון כל
שר הארוחה אחרי יסוד-המעלה. של ואתר  יהיה אפ

שר מי קלות ביתר להחליט יותר. מוכ
 רחובות פלטי, דוד

 השיר את לשנות צריך הזח העולם היה לדעתי
ע כון, הנוסח הרשימה. בראש המופי  לאור הנ

:הסיכסוך
נעפילה החולה ״אל
נבייש...״ ביצותיה את

תל־אביב קלמן, יוסף
פו אם הקיבוץ. עם אני סי ת יו סדו  בקו המו

ת התעלמות של זה מחפיר כויו  לא העבר, מז
או מצ ם מעט עוד י שי ת לצבור כדי אנ כויו בעתיד. ז

 זכויות וצבר טיפש שהיה אחד
לו ונמאס בפלמ״ח

א הפתרון לדעתי ט הכי הו שו לע צריכים :פ
שאל רוד ם הם אם ולברר הדנים בין עם מ מעדיפי

ת לרשת להיכנס סטי לי פו מונו סה-  בורננית־ או אדו
נצלנית.

 חיפה בדר, יחיאל
חמורה. אי־הזדהות של בקו נוקטים הדנים

למפ״ם דמיון
ה״ פני על ״אור מאמרכם  )750 הזה (העולם אפי

ד הוא ב כלל בדי אד, טו לו מ אפי  אבל מצויין, ו
ריד לא אני  הצרפתים. סבל על אחת דמעה אף מו

 ביהודים התנהגו הם (העולמית) שבמלחמה מפני
ם. כמו מין. הו את מחבב אינני ונם הנאצי  צי-

א מפני ם הרבה דומה שהו  שהם שלנו, למפ״
 הם זה ובגלל יותר ולא מוסקבה את רק דואים

ת. להחריב יבולים למו עו
תל-אביב קורנמן, יוסף

נייר ואין נייר נייר,
 הפוגע הנייר חוסר על להתלונן מרבים אתם
 זה בננה תלוי. בלתי עתון בהיותכם בכם בעיקר

ת כנראה אין שו מה, לע או  זאת בכל אם אולם מ
שמור רצונכם ת על ל מ כנו העתון ו תו  יש הרי ו

שרותכם ת ונוהל מספר את לצמצם באפ  התמונו
ת תנו ע. כל בעתון הני שבו

תל־אביב שושני, רות
מוד על שפרסמתם הכותרת  הזה (העולם השער ע

לו ),752 אי שמת כ שלה בא ע נאלצתם הממ  להופי
לו רושם ליצור עלולה צבע ללא במהדורה אי  כ
שלתנו ובתמים באמת מתכוונת  זכר את למחוק ממ
ת שמי מתתת העתונו ת או המדינה ל  את לפחו

שבועונים. אני ה מר ו ם אינו שהדבר או  כפי איו
תו. שתארתם ל קופרמן, נוח סגן/מ י או ה״ צ

רותי של גורלה
שון יכולתי לא  קרה מה דאנה. מרוב בלילה לי

 ההתפוצצות? ע״י ושלום. חם נהרנה האם לרותין
 לגליו! עיניים בכליון מחכה אני נפצעה? רק האם

הבא.
 וותיק רותיסט קגר, אליהו

 של נבוכה התנצלות המודאג יקנר לקורא
לס עד לברר, הצליחה לא היא גם המערכת:

 תוסיף לרוחי, קרה בדיוק טה הגליון, גירת
 סיד ולהודיעה האמת את לוודא במאמציה
לקוראים.

הכנסת כזיון
ע רבתית ביללה פתחה העתונות שפנ סף ד״ר כ  יו

ם פטי שו א יאמר מה בכנסת. והעליבם ב פו ה אי
פטי שאחד )754( הזה בהעולה הקורא אזרח שו  מ

שפט התבטא העליון בית־המשפט מ ץ ב בי  :יעקובו
יודע אינני ״ 1 בכנסת לא אתה לעניין, ״תדבר

מה הכנסת, בזיון חוק קיים אם  בזיון לחוק בדו
שפט... בתי המ

 הכרמל הר יונס, אברהם
 לבזות רשאו אדם וכל חופשית, ארץ זוהי

שלו. הכנסת את
ת פרסום  את לפעמים עובר שלכם הסנטציו
כי. מצפונכם אנו ה על מלה לזרות למה ה  פצעי

שפט בקשר הצעירה של האם ן יעקובוביץ למ
ק עליה עבר לא ן ממפי

 תל־אביב מירון, י.
מירון, הקורא של לצערו שותף הזה העולם

מש מאורע מתיאור להשתמט יבול אינו אן
במעלה. ראשון פטי
מ... חוץ כלום, לא

 מדי ארוכה שתיקה שאחרי ראיתי רבה בשמחה
עה ב. לוינפקי אסתר הופי  שבפעם זוכר אני שו

 של ברגליה רב כה באומץ־לב לחמה האחרונה
אני. סילבאנה אני ט מתברר עתה מ קאר שלברידנ׳

ר ע ש ה
 מיד מת. אולי רחוב, בקרן נדקר אדם הבלשיים: הרומנים לקוראי מוכרת התמונה

 כתמימה, לבסוף (המתגלית החשודה ביפהפיה נתקל הפושעים, בעקבות המשטרה מפקד יוצא
 ברגע ניצל בפח, נופל פושעים, של שטנית חבורה אחרי רודף לנשואין), וכשרה טהורה

הצדק. מנצח ואז ממש. האחרון
 נעשה הפלילי האגף מעבודת מאד גדול חלק יותר. הרבה כמובן, אפורה, המציאות

 נעשה זו אפורה מלאכה של רבים, במקרים המכריע, והחלק משרד. של פשוטים בחדרים
אצבעות. לטביעת המדור שם את הנושא חלק באותו

 לחידות הפתרון כאן נמצא אינסופיים, תיקים מתוך ביותר, רומנטית בלתי בצורה
 שיתוד ע״י אלא יפהפיה, והשוחה רווק בלש בין פעולה שיתוף ע״י דוקא לאו — רבות

 רק אינה זו עבודה צורת המומחה• והקצין המתייקת הפקידה בין יותר הפרוזאי הפעולה
 מעוררת היא בלשים. חובבי רבבות של סקרנותם לסיפוק חומר רק אינה כשלעצמה, מעניינת

 להפקיד במדינה אזרח כל על חובה להטיל הדרישה ראשונה: ממדרגה ציבורית• בעיה גם
המדור. בידי אצבעותיו טביעת את
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