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כעש נהנים• בודאי היו הזה העולם אויבי

 כמעט־ כמה ביניהם וצעירות, צעירים רים
מפי הארוך. לשולחן מסביב ישבו צעירים,

 הע־ על חומצתית ביקובת של מטר נשפך הם
 . מקיט־ נמלט לא מדור, שום כותב, שום תון.
 שורה גם בעתון שאין נדמה היה זה. רזג

טובה. אתת .תמונה גם אחת,
 בשמחת אולי, פוגם, היה אחד קטן פרט רק

ל מסביב המסובים :אויב־העתון המאזין
עצמם. הזה העולם עורכי היו שולחן
 ע«נון בכל כזה נוהג קיים אם יודע איני

 פי־ על ממליצים היינו לא; אם בעולם. אחר
 חדשים כמה כל : פשוט עצמו ,הנוהג קויו.

 עיון״ ,ל״־יום המערכת חברי כל מתכנסים
 10 פעמיים נמשך (הפעם ימים כמה הנמשך
 נערך זה בכינוס לסיומו). הגיע טרם שעות,
 מושמעים ומדור. מדור כל על כללי ויכוח

להשמיעם. שאפשר הקטרוג דברי כל.
 וכלה הראשי העורך מן החל החברים, כל
הת מול עומדים נידחת, בפינה חלקי בכתב
בש להודות להתגונן, נאלצים עזות, קפות

מת בסיכום חדשות. הצעות להציע גיאות,
 תיקונים, על מפורטות החלטות לרוב, קבלות,

שינויים. שיפורים,
ה מן תורגש, האחרון העיון יום השפעת

 .הקרובים. בחודשים הקוראים על־ידי סתם,
 : זה בגליון כבר בולם הראשון השינוי אך

 דומים שערינו היו חודש 30 משך השער.
 דומים ועתונים פוסט פיקצ׳ר לייף, לשערי
 *,ודיים מ נסיונות וכמה כמה עשינו בעולם.
 . הקו מן רבה לזטיה סטינו לא אך משלנו,
 את. המושך שער בשעתו•: לעצמנו שקבענו

נאה. צעירה של לרוב העין,
 צעד לצעוד השעה שהגיעה לנו נדמה עתה
 יותר, ואולי בחודש, פעם לפחות קדימה.

 מותאם טייס, מתכונת לפי עשוי שערנו יהיה
שיב שער :משמע המקומיות. לאפשרויות

החודש,'בתו של החשובה האישיות את ליט
 רקע את שיבהיר דוש של סמלי ציור ספת

בחירתו.
• זה. שינוי על דעתך אותנו מענינת

•ו * * * _
 דוקא, אינו, העיון. יום של העיקר: תפקידו

 מטרתו חדשות. החלטות של יבול להביא
 ב־ השקועים לאנשים, לתת היא הראשונה

 ק״ ח ר ה,!מ את היומיומית, העבודה שיגרת
עק שאלות כמה מחדש לשאול כדי הדרוש
 בכלל, ותפקידו העתון מהות ,לגבי רוניות
בפרט. ומדור מדור כל מהות י'דבי.

 , העיקרית‘ הסכנה על להשיב כדי בא הדבר
 לידינו. העתון את קבלנו עם לעצמנו ..דאינו
 רעיונות. להם יש צעירים, הם י אז: אמרו
 . דומים יהיו גאז יבוזבזו, הרעיונות אולם

לזקנים.
להי רצינו זו. סכנה מפני פחדנו אנחנו גם
לק תמיד נע תמיד, המשתנה חי, גוף שאר
 להשגה• ניתן■ שאינו האפלטוני האידיאל ראת
מ הועתקו חודש 30 מלפני החידושים רוב
 אותם (שגינו אחרים עתונים ידי על זמן

 שה- מקוים אנחנו אולם כן). לפני בחריפות
 דורך הוא שאין ;רענן חדש, נשאר הזה עתין

במקום.
* * *

ה מדור את בעיון קורא אתר, אם אגב,
 זונדר של• בשמו בודאי נתקלת מכתבים,
ה עברית, הקורא יהודי אמריקאי שקולניק,

סק הייתי בעתון. הכתוב על פעם מדי מגיב
הע־ נראה וכיצד האיש, מי לדעת כמוך, רן,

 רחוקה, לאומה בן כמוהן, צעיר בעיני תון
בעולם. ביותר הטובה לעתונןת הרגיל

ובי שקולניק זונ-דר אל איפוא, ׳כתבתי,
 שהוא מ&תבר דעותיו. את לנו לכתוב קשתיו

 פרש אך אדוקה, באוירה" וגדל שנולד צעיר
: דעתו וזו רבני. בסמינר עברית למד ממנה,

■ ,ומרגיז. חסון (העולם.הזה) ״הוא
אמיץללב. הוא
 קרובות לעתום מצוין, בסגנון כתוב הוא
הת (אין מרענן. ותמיד — אמן של סגנון

 שהוא מליצות, של מגעיל גיבוב ואין חמקות
ב אולם י הרגילה). העברית לכתיבה אופייני

 מדי יותר העתון מסתכל יקר״ ,;קורא מדור
 המדור קרובות ולעתים עצמו, של בטבורו

מדי. ארוך
 יו־ תופעה — בלתי־תלוי שהוא ספק אין

 איני ■ אם הישראלית, בעתונאות צאודדופן,
 השמאל השפעת בעמודיד, בולטת אולם טועה.

בתי־ אינה זו השפעה. של (הסכנה הקיצוני.

 המג־ של הפוקיטסחברתי שהקן בברור מוכיח זח
 דרושה 'אלטרנטיבה, דרושה עוד. סוב אינן, הינים

 י הפוליטי־טפלנהי־דזברתי הסדר את שתהפוך מהפכה
תיצור פיהו על  שתתאים קשטר צורת עם מדינה ו

 צריבה המלחמה המרחב. של הממשיים לאינטרסים
 והעדתיים הדתיים ובמודים בציונות בשנור, להיות

 שעתידו באזור הטבעיים משכנינו אותנו המפרידים
 האינטרסים הם שלו והאינטרסים עתידנו הוא

שלנו,
אביב תל שמיר, אליהו

.■־ השער הוי השער,
 של תמונה בשער להדפיס ברצונכם אי( האם

בהורה? השער' על להופיע צריכה תמיד האם, י' נבר
 תקווה פתזו נהוראי, מנשה

נהוראי. הקורא הדף, את לוזפוך נא
הרשיון? דמי,

סם>780( הזה העולם  לכלה. (אכזבה רשימה .פיר
 ושאר הנלם שחומר מדומע. בת כמדינה) במדור
 השלטת המפלגה צלחת על רע נערמים היבוא

 את להעיר ברצוני לשלטון. השותפת המפלגה או
־ דברים.: למספר לבכם תשומת

 אך שייכים ההסתדרות מוסדות כי הוא נכון לא
 כונה, בסולל כי לי נדמה \זשלטת, למפלנה «רק

מש אשר מפ״ם חברי נם יושבים וכר־ המשכיר
 היותם למדות היבוא מכל )־בדד במדה נעזרים הם ד■ 

נ׳י. בי. ממשלת של מושבעים אופוזיציונרים
בי. של הפרטיים מוסדותיו אינם הנ״ל המוסדות

 ממנו אחוז 85ש־ העם מוסדות אלא ליבוא, נ׳י.
 אוכלות הבורנניות השכבות שנם מוסדות פועלים,

תוצרתו' לחמו את החקלאית. ו
 נאמנות בלתי לידים הנ״ל המוסדות העברת

שו והדמוקרטי הסוציאליסטי לרעיון  הנברת פרו
ההמו והרעבת הספסו׳ים לנשי הניילון נרבי יצור
החקלאות. טיפוח בהזנחת נים

עכו סלומון, יעקב
 ברשימה, הכתוב את מאשר סלומון הקורא

 יתר. מזכויות נהנה. ההסתדרותי שהסקטור
 שאלה זוהי לא, או מוצדקת ־,זו העדפה ז5א

י • אחרת.־
כנען פרחי

 על המכתב את פרסמתם מאז כי מקווה אני
,778 הזח (העולם הכנעניות  את לקטוף גמרתם )

? התוצאה סח ובכן, לא... כן לא, כן העלים,
אביב תל ש., ח.

לא.

״■י.....

rnn־j1 המום־קד ■
 ארבעה של סידרה הזה״ ״׳העולם יפרסם הבא‘השבוע מן החל
 נושא על שאלות 10 יכיל חידון כד שבועיים. מוסיקליים חידונים

מבצעים). אופירות, מהכרים, (יצירות, מסוים
 התלוש את ולגזור הנכונות התשובות את לעצמם לרשום יתבקשו הקוראים

 התלושים. ארבעת בתוספת החידונים, ארבעת לכל התשובות את חידון. לכל המצורף
י , האחרון. החידון ^רסוס אחרי למערכת לשלוח יש

 לרשות שהועמדו פרסים, שני יוגרלו נכונה החידונים פותרי כין
 כרטיס יהיה הראשון הפרס הישראלית. התזמורת ע״י הזה״ ״העולם

 הרשמי. במחירו מנוי כרטיס :השני הפרם לתזמורת. חינם מנוי
מוסיקליים. ספרים עשרה תנחומים, כפרטי יוגרלו, כן

 שהן כמה — והחברתיות הכלכליות אוריות
 אלא — ובלתי־מציאותיות מטעות מיושנות,
 לחשוב. האדם של והרצון היכולת בהריסת

ההש מן שונה היא אין זו שמבחינה מוזר
 ששתיהן מאחר התלמודית, הרבנית פעה

והפתו החפשית הרוח את לכבול שואפות
 הרוחני האופי בכך. מצליחות ושתיהן חה,

מאד). דומה משתיהן הנובע
 לא אך אמנם, חמודה, (תכונה נאיבי. הוא

הקו בענינים תמיכתו מבאן בלתי־מסוכנת).
 מושך מי כנראה, לדאוג, מבלי בעולם רים

מטרה. איזו- 'ולשם בחוטים
 קדומות, ודעות קדומים משפטים לו יש
 של ישירה תוצאה שהוא דבר הצדקה, ללא

שלו. הנאיביות
 ועלי הזה, העולם על הכללית דעתי זוהי
 היד■ מלאכה עושה הוא כלל שבדרך להוסיף

 פוטנציאליות בו טמונה אי־תלותו ובגלל בית,
, אדירה.״

 נזגן־דוד־אדום של הדם בבנק היתה השבוע
 מאז כדוגמתה היתד, שלא המולה בתל־אביב

הת איש כעשרים המלחמה. של החרום ימי
אחד. איש למען דם לתרום ביקשו אספו,

 אהדה של זו מלבבת להפגנה שזכה האיש
 העולם של הראשי הצלם גולדמן, פול 'היה
 והיה ניתוח לשם לבית־החולים שנכנס. *הזה,
 דם.'התנדבו של מאד גדולה לכמות זקוק

 אלא התל־אביבית, במערכת חבריו רק לא
 לש־ פקידי וכן צלמייהעתונות, כל כמעט גם

הממישלתית. כת־העתונות
 יותר מעט עתה עצמו מרגיש עצמו גולדמן

שמו דומני הנימוח. את שעבר אחרי בטוב,
בשמך. גם מהירה החלמה לו לאחל לי תר

m3 יני1ו
לשון
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הקונה
 חנית בחלון
 היה המכולת

מ ״כאן : שלט
 הונגרית״. דברים
נכ כאשר אזלס
ה השכנה נסה

 פנימה, חדשה
ב לדבר החלה

 (מאגיא- לשונה
ה העמיד ךית),
ה בעל תימני

תמהות. פנים חנות,
 : רצוצה בעברית האשה, שאלה

 ?״ הונגרית מדבר פה זה ״מי
 התימני. השיב ״הלקוחות,״

 ב׳ זוכה תל־אביב, ברקוביץ, נח הקורא
ל״י. 1.— של השבועי פרס

מכתבים
השחיתות

 )779 הזרז (העולם ״דרבן״ של למכתבו בקשר
 השנור.״ במדיניות שתלחם תנועה ״להקים הדורש

? הזאת במדינה שולל הוא מה : לשאול הנני

 אזרחים אלפי מאות של ושרעמם יישובם את
? והבנין היצירה דרך את ? במדינה

 יצחק ךמת הדר, אברהם
את רבה במידה שקף השחיתות על מאמרכם

רשע? או צדיק
 )779 הזח (העולם יאיר בו שאלתיאל את הכרתי
 פורקו כאשר הקרבות, בתום ,1949 בקיץ בנדודי,

 מחלקתי אנשי עם ביחד הועברתי אז הסלמה. נדודי
 האכזרי הפרצוף היה הוא שאלתיאל... של לנדודו
 ה' ,•תר בכל דרכנו. על ,הזדמן שאי־פעם ביותר

 על הקפידו לא במתינות, באנשים נהנז פלוגות
 שהות לאנשים לתת רצו באמונים... הזמן מילוי
 ורב שאלתיאל בפלוגתו. היה כן לא קצת. לנוח

 אנשיהם את בוקר מדי להעיר נוהגים היו סמלו
שי להריצם השחר. עלות לפני  עוד המהנה, בכבי
 קרה פעם להתעורר. חשבו הפלוגות שיתר ל*ני

 המפקדים. אחר בפני התחצף מפלונתז וחייל מקרה
 סמלו ורב ושאלתיאל המשמר לחדר נקרא החייל

 התעוררו צעקותיו לשמע רצח. מכות בו הרביצו
 חטפו הם גם אבל לו לעזור שרצו מחבריו כמה

 עבירה שעבר חייל כל בנדוד, הימים באותם מכות.
 בחדר גם שאלתיאל. של לפלונתו העברה ענשו היה

 הצרפתי בצי אדמירל היה כאלו מתנהג היה האכל
תו סנן שהיה בעוד הז לא מדוע אנב, זמן. באו
תו את כרתם 1 הצרפתי הזרים בלגיון שרו

אביב תל שלמה, בן יצחק
 ומושלם יפה כד כל דבר קראתי שלא רב זמן זה
 גם התרגש. לא הקוזקים כן שלכם הכתבה כמו

 שוויין של רקע על דווקא לציון. ראוי עצמו הנושא
 (של חת ללא העשויה דמות ביותר מתבלטת כללי

 אמתי: אביר של המתכונת לפי יאיר) בן שאלתיאל
ואכזר.״ ונדיב ״גאון

אביב תל רייכמן, גרשון
הדוקים כולנו
 לשמור נאה כי כמוני חושבים רבים כי דומני

 שקשה דבר הקריאה, לאחר כעתונכם עתון על
 לאחר כי הטוב, ־צון1ה כל עם לעשותו מאד

 בו, הקוראים אנשים שלושה שנים עובר שהעתון
 צורה. וחסרי נפרדים דפים דפים לבעליו חוזר הוא
 הדפים יהיו אחד, במקום מהדקים שגי יהיו אם

יסתובבו. ולא ייתלשו לא קבועים,
 ירושלים כהן, יהודית

 את מהדק כולה, המדינה כמו הזד, העולם
הוצאותיו, את יכול.להגדיל אינו חגורתו,

מנגינה על מלים
 חבר רביב שטולי. כתוב )778( הזה בהעולם

 את חברתי אני למעשה, אני. ירוקה הוי השיר את
 השיר שס את המלים. את רק ול'1ןנ י המנגינה י

ירקוני. יפה המציאה
 אביב תל פנחסי,. בובי

דבריו את נוטל הזה העולם לטוליי, בקשר
.־׳בוחרה.״
רמת־גן ומשטרת אצ״ל

די על רמת-נל משטרה התקפת על מאמרכם  י
 באתם להוקרה. ראוי )780 הזה והעולם אצ״ל

 מנהיגיו אשר את לנוער ובעיקר לעם להזכיר
* להשכיח. רוצים ההיסטוריה מסלפי

 אביב תל מ., אליהו
 הזה העולם דפי מעל שניתח לטי תודה חייבים אנו

נולל הוא רמת־גו. משטרת על האזלייל התקפה את

 רב את שהביאה (פרשה) העברית.' ,המחתרת של
הגרדום. אל גרונר

,ירושלים הללי, יצחק

החריפה המלה
 שלום הרי לעתונאי. צבורי תפקיד יש אבו אם

 אחד, קולמוס «םחי עולמו את הפעם הפסיד כהן
 כה.. בשם כמאל רבתי את מלכנות נמנע אך אלו

 מוצדק הוא אם להתוכח המקום כאן שלא נהמד,
נו אך ורבדים. לדיו פתה משאיר היה לא, או מו  כ

 בדברים כמאל מר יראה הנוכחיים שבתנאים
 יהודי בשלום אתם רוצים האמנם בלבד. עלבון
. . . תמיהני... !ערבי

,r / , •רנזת־גן לבנה, א
 יהודי־ בשלום רוצה נמאל רבתי האם

תמה. הזד, העולם ̂ ערבי
י והחתול הטבח

 הטעם אנין אחד; טבח
 סעם. לו חזר מטבחו אל

 קדרה פי על חתול מצא
 'כרה. עורך לבו. סועד
 חמם נזדעק הוא ״ 1 ״נבל
נו עמלי ״על  ז חם כלל אי

 מרחתי. קשות וליל יומם
 מרחתי. בתבלין עגל בשר
ו והנה  — החיה ו

 היה.״ כלא ועמלי.
מקשיב. עומד. והחתול

 משיב. לא פיו מהקדרה אך
 i ידות ט׳ — לך בשחיתות ״ה!
 וו מידות תורת וו המוסר אי

פון! ,ראי צ ״ נימוס מ ! לי  נ
צלי. יועם והחתול

 — מומר מטיף .הלה עת כל
 תהסר. לא שונרא ובס!
 תאבונו. פיס נמר,
 מעונו. אל ושב יצא,
 הטבת לו מיליל מרה

שפך._ חרונו כל לאחר

 :בזה נתון השכל מוסר
 יזה מופר אדם תמיד

למעשה. ייגש לא אך
מזה ילמד :תקוה אני
הזח. חעולם כבוד הוד נם

אביב תל רון־אל, ר.
מעלה של שיכון

ל הגיעו כבר הזח העולם עורכי האם  שהם מי
 והבטחת הקדוש־ברוך־הוא פיוס על לחשוב צריכים
כון  הסיבה מה לא, ואם ? בשמיים מתאים שי

 מעמד החדש, הדתי הפולחן את המהללת לכתבה
? )781 הזה (העולם הקהל

חיפה גלבוע, יוסף
שלכם* באוביקטיביות ספק הטיל שתמיד; כאחד

 היה הקהל מעמד על ספורכם שטעיתי. מודה אני
והוגן... שקט נאה,

 ירושלים אלטמן, ישראל
 השופר תוקעי־ שונים כמה חלחלה. בי העביר ...

ן לחופים מסביב הרוקדים הפראים הכושים מן
 אביב תל גרוסמן, דוד

כי ציינתם )789 הזה והעולם העורך״ ב״דברי
:הרו־ הלאומי הצבאי הארגון מפקד הייתי בשעתו
 עלי דיוקם על הדברים את להעמיד כדי שלים.
 רק זכיתי זה. בתפקיד שמשתי לא כי להעיר
 ובפרק ירושליס, מחוז מפקד סנן לתפקיד להניע

 מחוז מפקדי המחוז. של בפועל מפקד מטוים, זמז
 ;הכרונולוגי הסדר לפי היו. המרד בימי ירושלים

 עמיצור, בצלאל לנקיו, אליהו מרידוד, אליהו
רענן. מרדכי אבינועם, יצחק אפרת, רב

אביב תל (כצנלסון), תמיר שמואל
הותח? או טנק
שריון שלחמו לחיילים קרה מה  האם ? המצרי ב
 חזה בהעולם ז טנק נראה איך לשכוח הספיקו כבר

עצ הסעה (בעל תותח*םער תמונת מופיעה )779(
 נגיע אנא כבד. טנק, שזהז מוסבר אולם מית)

? זאת בצורה
תל־אביב זיידמן, איתמר K*

הגבורה מפרשות אחת את הקוראים הסוני לפניי כל שנה. 20כ־ זה בארץ השורר המחשבה הלך הנדולה! העליה קליטת את !הנלויות קבוץ את

רגליה כמו
 הקוראות שאחת הרביעית או השלישית הפעם זו

 קשות מבקרת וילנמקי, אסתר שלכם, .הותיקות
 הנורה בעלות הבנות כל את )778 הזה, והעולם

j.Mמדי יפה שבתורתו שער כל היפות. הרנליים או 
 בתוקף דורש אני .שלה... הקנאה בלוטת את |$|מנרה
מאשר יפות יותר רגליים יש וילנסקי לאסתר •טיישאם ' 
 את שתמלא לאו, ואם אותן, שתראה הייבר לנ׳ו!
מום. פיה

צה״ל קפון, מאיר
ב למצוא שמחתי  הצדקת מאת מכתב שו

 וילנסקי. אסתר היא הלא שלנו, הותיקה
 בעולמו אהד מעניין נושא כל לה שאיו מפליא

ה בחשיפת הנואשת המלחמה מלבד הקב״ה של
 צלמים חולית לשלוח לכם מציע אני רגליים.

 סוף סוף איך לברר לנסות כדי למארב מתאבדים
 לקהת יהיה הצלמים על המופלאות. רגליה נראות
תבוא. שלא צרה כל על צואה ולכתוב ברזל מנות

תל־אביב שלים, מאיר
 רגליה ד,זר״ לד,עולם נתגלתה טרם אסתר

נעלמים. שני בבחינת ווודן

782 הזה״ ״העולם


