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 עורך של מקומו נתפנה וחצי שנה לפני
רצי במי בדיוק ידענו זה. בןייתון הכיתוב

 את לקבל היה קל לא אולם למלאו. נו
 באו־ מצליח תלמיד היה איתן דב הסכמתו.
 מוריו אשר מדע איש העברית, גיברסיסה

 הוא כמהנדס. מזהירה קאריירה לו ניבאו
 בעיתון אנשים המדור את שעה אותה ערך
זה.

 לנטוש דב הסכים רבות הפצרות אחת
 את להניח שבועות, כמה משך לימודיו את

שבו ״כמה כיתוב. של חדשה לשיסה היסוד
וחצי. שנה נמשכו אלה עות

 בכל כמעט י מהפכה חולל זו תקופה תוך
ב שחונך הארץ, יליד הזה• העולם מדורי

 קצין־ של תכונות למערכת הביא אוסטריה,
מיו מלה לכל עיוורת שנאה פרוסי: מסה
ל צמאונו לעובדות. קנאית דבקות תרת,

 לחצי לטלפן לעתים אותו הניע דייקנות
 כדי ספרים, של בערמה לעיין אנשים. תריסר
 ציבורי, עסקן של המדויק גילו את לוודא

אשתו. שם את או
 על הבנוי הזה, העולם כמו בעיתון אפילו

 הכותבים אלמוניות ועל קבוצתית עבודה
לה לפעמים צלם או כתב זוכה והמצלמים,

או מיוחד• מיבצע אחרי בשמו, מוזכר יות
 ,תרו־ אלמוני. תמיד הוא הכיתוב עורך לם

 למעשה המחלים הוא מכרעת: לעיתון מתו
הסו צורתן ומה לא, ומה הקורא יקרא מד.
 הראשי לעורך בניגוד הכתבות. של פית

(האח המערכת ולראש לתכנון) (האחראי
 לעריכת הכיתוב עורך אחראי לביצוע), ראי

 הקורא היחיד הוא למעשה השוטף• הגליון
הדפסתו. לפני חגלינן כל את

 הוא בו למדע, איתן דב מזר החודש
מי ממלא מקומו את חייו. ייעוד את רואה
 הוא גם קולנוע, המדור עורך אלמז, כאל
 הוא המערכת. של החברים־המייסדים אחר
 כהונתו חמור: בתנאי זד, לתפקיד נכנם
 לכמה..שבועות. בלבד, זמנית תהיה

• • •
ה שהחליף היחיד התפקיד זה היה לא
 הכתב של הכתיבה שולחן נושאו. את חודש

 יהודה גבאי. יהודה של לרשותו עבר הראשי
 כאלוף הספורט: חובבי לקהל היטב ידוע

הי את ייצג ארץ־שראל של הקצרה הריצה
 יצא בינלאומיות, בתחרויות פעם לא שוב

כמנצח. תמיד כמעט
 הכתב עבודת כי להניח אין זאת למרות

 של בגופו העיקרי האבר רגליים• עבודת היא
 הרד היד או המתרוצצת, הרגל אינו הכתב
ה יליד יהודה, הרואה. העין אם כי שמת,

 האב) (מצד ספרדי חצי שהוא ,24 בן ארץ
למשקפיים. זקוק אינו אשכנזי, וחצי

גם יהווה יערוך האחרים לתפקידיו נוסף

 מכתבי אחד בזאת יהיה הספורט, מדור את
ספורט גם שהם בארץ המעטים הספורט

מזיק. אינו שלעולם דבר — אים
* * •

 המשעשע, הסיפור על שהתעכבו קוראים
 הצעירה, העתונאית התפרצות את המתאר

 רודולף הפסנתרן של לביתו המטבח, דרך
 מי בודאי תמהו )781 הזה (העולם סירקין

האי החוק עקב באה השם אי־הזכרת היא.
 אנשיו. את להזכיר לבל הזה העולם של לם
 החדשה העורכת אלא היתה לא העיתונאית כי

תדמור. תמר מוסיקה, המדור של

ה״. תרבותית ״רמה :מה כ מו מן שיהגה בלי נ
ם. דעת יבולל הספה שבעי המו

תל־אביב שלמה, בן יצחק
ב ־החודש סיפור ן הראשון הוא אמכח מרו  מבי

שר כה. ער החודש ®פורי ולי לקוראו היה שאפ
מנו הנות תו בגלל מ ריו ל ובעיקר מקו ל  אקטו- מ

תו, טב ביטא זה סיפור שכן אליו ת את הי  הרמאו
ת היום שנקראת ת״. ״ספרו רני ד דר ״שירה מו מו

ת״. ני
וזל־אביב רביש, ישראל

אי אסרת אהבה) (מרוב שורדה הדבר הנכון
ם אלא ננה ז כינן ושות׳> (עוזי עמו

באר־יעקב בנהר, עוזי
לא.

והנוער המשפט
שפט על בכתבה מ  (העולם הנוער על הגובורי ה

 אחד עברי עתון היד, ״לא כתבתם: ).782 הזה
״. לכתוב לנחוץ שמצא ליו  בוה מצרף הנני ע

ם חרות מעתון קטע ב בו .20.10.52 ב׳ סיו  על כתו
ט שפ זה. מ

 מוצקין קרית פרניק, אבנר
ולע־ פרניק לקורא הזה העולם התנצלות

 המאורע את שתיאר היחיד שהיה חרות, תון
באחור). ני (אם

ט אין אם 1 אשם לא הנוער ת כמע ת מטרו  נעלו
מו להא הפתם מן אין הקודם. בדור שהיו אלו כ
הנוער. את בזה שים

תל־אביב עזר, י.
אד ,*מחתי שפט מהלך על מ מ  בליל שתתנהל ה

שי. א איני אבל ש צ כון מו ט כי לנ שפ  תשוב כח מ
ד צריו ומפורסם עי ה המע האם אחר. ערב רק ל

שבת רכת שך לערוד חו ם המ שפטי ז אלה בנון למ
ל. ה. צ. נהוראי, משד.

נו.
ר״. חזה העולם אין אחד בדבר  זה אין ״סיי

שלון אה קשות שבקר לעתון הונו  הרמקולים כ
ה־ סעולת מאי־הצלתת לנמרי להתעלם בזמדיה

 כי אף בעתונאיות, כלל בדרך עניה הארץ
 מטבעה עתונאית תצטיין בה תפקידים ישנם
 יכולה היא לפעמים עתונאי. מאשר יותר

 כש־ לתמר. קרה כך מדי. יותר להצליח גם
המפור המוסיקאים אחד את החודש ראיינה
 משך למערכת לטלפן הלה הוסיף סמים,

אותה. לראיין בנסותו ימים, כמה
התש מדור את גם מעתה תערוך תמר
יסו לשינויים רעיונות כמד. לה יש בצים•
ומ מחנך למכשיר הפיכתו זה, במדור דיים
 לך לספר מקווה אני כך על כאחד. ברר

בקרוב. אחרת, בפעם

המערכת של פרידה כמשיכת (עומד) איתן דכ
שבועות נמה שבועות, נמה אחרי

שפט רמקולים מ ר' ב ד הצבו עי דיו. על שנ  חוץ י
m o שפט צ מדי יותר — אחוז מאד, היה המ מו

שר לח שאפ ט לקוות היה מ שפ מ  ידי 41( שיוזם מ
א. עתון.  חזה העולם עורכי במת את הפכו אנ
קבועה. שבועית־זזדשית לכמה

תל־אביב תבור, אלי

מכתבים
t צדיקים או חטאים

ם במקום מדי בה. בעלי שעו שו ן ה  . צדיקים אי
ם ד. יכולים גמורי לעמו

 וזזת (העולם המזרהי הפועל ועידת על בכתבתכם
 כתבתם הרעה. מדדככם סרתם כי הוכהתם )783

מוני דתי אדם שכל צלולים דברים כול כ לקבלם. י
ירושליס הלוי צבי ישראל

. . ם, על כתבו . סטי מיני ת קו  שבת. ומחללי זונו
עו. אל אד ת בידיכם תג או מ ט על בתנועת ה  הפו

1 הדתי ובנוער המזרחי
תל־אביב רמסקי, דניאל

אמריקה את מגלח חזה- ,העולם
ם ,88ה־ הרוחב קו את עברתם הפעם  במקו

ה בדרככם. עליו לרקוד ״ דו ם על ה  האמריקאי
שבת מלאכת היה )783 הזה (העול* תע של מח

ת מולת סטי מוני ת. קו סווי למחב סטאלין פרפ מו
1 רו

חיפח עליון, שמואל
. . אמת היום ער .  קוקה־ של עם שזה חשבתי ב
בויים קולה. ה בפעם וקרייזלרים. קאו שונ  הרא
ם אינם שהדברים הבנתי טי שו אן ויש כך. כל פ  כ

תיו, כל עם המסוגל. עם או היג שגי העו־ את להנ

m3 עיני
כעינים רצח

נ־ אמונים בשעת
חש־ נשעור גדנ-ע,

 צעק בנידונים מוש
 להמריץ נדי המפקד,

:חניכיו את
! עליו ,התנפל

 יותר 1 אותו שחוט
 רוצה אני !מהר

 דו של מבט לראות
׳1 בעינים רצח ! צח

לא התנינים אחד
חייך. התאפק,
 המפקד. שאג -7 שם צוחק אתה ,מה

 : גיהש מיד אולם תחילה, נבהל התנין
 המףקד.- אדוני שטני, צחוק ,זהו

 זוכה גדנ״ע, רוטקופף, חיים הקורא
ל״י. 1.— של בפרס

שי לם  החופ
דום...

ד במלחמתו ם ננ אליז  תא- האימפרי

טבריה ראב, אסתר
השחיתות נגד

ת' שנה 40ב־ צעיר הייתי לוא אי קופץ היי ס כ  מ
 העולם עורך של הנוקבים דבריו קריאת בשעת

783( mn( מהנדב  אני השחיתות. ננד לפעולה ו
ה ד מקוו ק בארץ יש שעו  צעירים בחורים מספי

מן ולב ישר ראש בעלי א ם נ  את לחנור המסונלי
 הממאיר. הננע ננד לקרב ולצאת מותניהם

חו עלו . והצלי . ה . עמכם. ה׳ יהי

 תל־אביב גולדמן, אברהם
אקטואלית אחכה

אד אני מצטער ב סיפורכם כי מ  אהבה מרו
ע לא )782 וזזה (העולם פי ע הו ע. לפני שבו פי  שהו

ר הייתי הדבר. היה כד באם שנ ב מ ת  לקטיגור מכ
שפט שו הייתי בו הנוער. במ  לי להרשות מבק

ר את הציבור בפני לקרוא ת הזה הסיפו  כעדו
תו קורא הייתי קטינוריה. שונו או ד מבלי כל ה  י

ה ולדעהי דבר... סיף ר הי פו ש הסי מ ש מד מ  חו
ק מצוי! ש- נם הנוער להרשעת בהחלט ומספי בא

הרמ שעוצמת מודים הזה העולם עורכי
ה את לתקן מבטיחים הספיקה, לא קולים
הבאה. בפעם מעוות

ליון קביעתכם א הנוער כי האחרון. בנ  עצמו מצ
ת אשם. טעי שאלה ומטעה. מו ם ה שבעי הי למו

תנו לכד ובהתאם ב״ ״לקוי הנוער האם : ונה  ני
ת. שובו ש הח  ״לקוי לבין ב״ ״אשם בין רב הבדל וי

כול תנוער כי. ב״. ת, י  בחוסר לקוי למשל, להיו
א מחייב זד. איו אד תרבות זה. בליקוי האשם שהו

פתח־תקוה אלון, יוסף
שפט מ  עצום. היה העברי תנוער על הצבורי ה

שה חלשה היתה עליו שלכם הכתבת אבל שס  וט
תו את וחשיבותו. רצינו

רמת־גן שפריר, רחל
טב ידוע ב הי ער של רובו שלרו שראלי הנו  הי

ד ארץ״ ״ררד חסר די שים, ולנבי כלל, ב  אשר אנ
ם כרגיל בא הזלזול בסרט. בכבוד, אליהם מהיחסי
ם נשים בדי רט •לעין נהפך מכו מי ספו או  והנוער ל
 ממנהגים העול פריקת את בזה להסנין רוצח
ם״. לו נראים אשר שמרניי כ״

שלעצמו. כזה, מצב כן. רע הנו כ ממו ו ו  א
כן, יותר שעתון מסו תו על כותב כ שתתפו  של ה

כי ציבורי במפעל שופט חינו ל. ו כו ל- וקורא כבי

תו פט או שו שמו ה ארו. את להוסיף מבלי ב  תו
ה כפי תונ. שז תי נ א כוונ מ מלחי אליעזר :הי ב
ד : קום פט כבו שו מלתי. אליעזר מר ה

 תל־אביב עציוני, שושנה
 הוא אדם של שסו ני סבור הזה העולם

ו.אדון-. ,מר- מאשר יותר נאת תואר
אוכיקטיכיות

מד אני שיבה לו ת ועוקב בי  מרובה בהתענינו
הנני עתונקם אחרי א ו צ  :להעיר מו

ם ל עו * m n ת מתימר בי להיו קטי בי ה בכל או
ת בו׳. דת : שאלו ת לצייז לי הרשו ו ביו קטי בי או  ש

ם שתי ה; פני כול ארס ל ת י טע אה בהחלט ל  שרו
ת הדבר תוא בי קטי בי לו או אי  זזחפוד יטעז הברו ו

א נם ויראה ת. זו בעמדתו הו ביו קטי אוביי
 באר־שבע ש. ד.

 שני את גם לראות משתדל הזד, העולם
 מלוא את לשניהם לתת מטבע, נל של צדדיו

חפרסוס.
 עניתם )779 הזה (העולם מכתבים במדור

 ה־ ננד שהתריע קירשנבוים נרשון לקורא
ה הדת. את תקף לא חזה ״העולם :הדתית כפי

ה את אם" כי ת״ הכפי בו׳. הדתי תו ו או ת ב לי  נ
ש הקוראים לעין ההוכח נראית שובתכם שי  בת

ש של לקריקטורה ווגה הה צביעות. הקרב על דו
אנודת המזרחי הפועל בין שראל, ו הל ובמזז י  מנו

 דיה לא זו האם 1 ואתרוגים בלולבים :הקרב
אף בדת, ולזולכם את לודזראות  לענכם הצי את ו

ת בכל אליה השלוחים ז הזדמנו
תל־אביב כהן, אהרן *

ירו עירית : גס גליו! באותו מותקפים
 סולל- ;והתעשיח המסחר משרד ; שלים
הכנענים. ; קולנוע מרטי מספר ) בונה

לתשבצים שיכדן
תר ...אם ת קצת להציע לי מו שנו  חד־ את ל
שבציס של נוניותם ע ומרי הת  תשבץ לסרסם שבו

אוגרפי. טי, גי לי תי. מדעי, סו קלי. ספרו  מוסי
רי, פפורטלבי. ר צבאי ®-מטו כ ך ו ש מ » ב ה  כ

ת עו !התחרות במסגרת שבו
 גבנוחיים קרני, א.

 יגשימח ההצעה, את קיבל הזה העולם
בקרוב.
סוף? םוןז עולה זה כמה

 ילד״ עולה ״כםה מאמרכם על להניב ברצוני
שה אם בתור ).778 חזה (העולם שלו  לא ילדים ל
מן להקדיש יכולתי ה בתקופת מכתבי לכתיבת ז

ת הגב׳ אין חגים. הודי א י ש יכולה בארנ שמ  ל
מא אלפת דונ שא מ ם ראשית זח. לנו שו א מ הי  ש
פיון חסרת אין נ שג לה ו ו מו ת. להסתדר, אי  שני

פף מפונקת היא ת. נם לכך ונו בי סנו
אד אצלנו לקויה התזונה אמנם לאו אולם מ

בתפ חסרות ל״י 50ב־״ ותרנגולות ביצים דוקא
רים...

ק לנדל אפשר ת 8ו־ חיתולים 12 עם תינו סיו  גו
ם ובחורף שי ת על הכביסה את מיב או ס מס כלונ

שמלה מסתפקות הנשים רוב לתנור... ביב  אתת ב
יותר זול במחיר לקבל ואפשר ההריון לתקופה

ת ובלי בו ת טו פרטיו
לד הקובע חוק שום נם ...אין מטה צריד שי

ת וארוז שון למקום זקוק ילד ;לירות במאו  לי
שן ילד אם מזיק לא וזה  כמה בסל או בעגלה י

י קצת. שמםתדרים עד חדשים
 עולה וזה בבית לסרוג אפשר צמר ...חליפת

ת הרבה ם לילדים לתפור רצוי ובכלל פחו שי  מלבו
שנים מדברים ש י נקו חרבה חופר זח ;בבית שי

וכסף. דות
מו ...בלידה. שאר כ ת ב  הנשים החיים. בעיו

שהי ואם להסתדר לדעת צריכות ה מי  יודעת איננ
ה או שמתה זו לדעת רוצה אינ  לנו בלבד... א

שר מקור הם הילדים  רוקא ולאו ההיים וטעם האו
ת מרם ומרידות. לחובו

ירושלים נ. א.
i יותר משלם מי

ן הנני כו ף נ שובה להוסי  הלפריל אריה למר ת
ת שווי בדבר כויו  שווי קיים ).781 הזח (העולם ז

ת כויו א זה במקרה נם ז הו את משלם הנבר :ו
ת או צ שה מהו ת. את והא צאו התו

תל־אביב ק. ח.

 הדי גם שמפן. יין מכבר זה מייצרת ישראל כי לשמוע יתפלא רגיל ישראלי אזרח
 אין כי אף — ראשונה בלגימה אהבה זאת היתה התפלאה. יצחקי) חנה האמתי (ששמה

הראש. לה מסתובב לגימות שתי שאחרי מספרת חריפים, למשקאות לכלל רגילה היא
 עובדת יאמינו), לא אחרת ,20 רשום היא: (אומרת 18 בת היא רומניה, ילידת הדי,
 דפנה. לקיבוץ הצטרפה הנוער, עלית עם שנים 4 לפני לארץ באה היא הימית• במעבדה

 המשק הסכים אמנם עמה. שתגור ודרשה לארץ באה אמה אולם בעיניה, חן מצאו הקיבוץ חיי
 התרגשויות כמה אחרי קיבוץ. זה מה הבינה לא היא הסכימה. לא זו אך האם, את גם לקבל

העירה. עברה וחצי, שנה אחרי הקיבוץ את עזבה להפצרותיה, הדי נעתרה
 בהם לתנאים עצמה את להתאים חייבת שבחורה טוענת היא עירונית. הדי הפכה .בעיר

 ידה. את שיבקש לאדם מחכה היא נערה כל כמו הזאבים. בין זאבה להיות חיה, היא
 אוהב ״אם נסוגה: היא שניה מחשבה אחרי אולם שיבוא.״ מיליונר, ישנו ״אם היא: אומרת
מכנסיים.״ וזוג חולצה לו שיהיו מספיק אותו,

784 הזה״ ״העולם


