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.1953 שנת של הראשון ביום מופיע זה גליון
שבו לחודש קרוב לפני : פשוטה בשאלה התחבטו המערכת, חברי י

ז הזה הגליון שער על יופיע מי
 האדם באיש־השנה, לבחור הזה העולם נוהג העברי השנה בראש
 בראש החדשות. על לרעה׳ או לטובה ביותר, הרבה במידה שהשפיע

 לעזור העתיד, מחשכי לתוך הצפות תזה העולם נוהג הנוצרי השנה
 לחשוב ושנה־שנה, יום־יום לעניני מעל קלה לשעה להתרומם לקוראיו

 הגדול במצעד המשתתפים קטנים חיילים האנושי, המין כבני עתידם על
התקופות. של

 מגן״ גדול קוף )687( הזה העולם שער על הופיע שנתיים לפני
 בינתיים (שהפך חדיש מפציץ בידיו מחזיק כשהוא בתל־אביב, החיות

 מעטים חדשים ששרר הרוח מצב את לבטא בא זה שער מיושן).
 שני אודות הישנה הבדיחה על רמז קוריאה, מלחמת פרוץ אחרי

 עצמו את השמיד האנושי הגזע שכל אחרי בג׳ונגל ששרדו הקופים
 להתחיל עלינו האם ? ״מה :רעהו את קוף שאלו אטום, בפצצות

 וצלם פעולה, לשתף אגב, רצה. לא קוף אותו ?״ מחדש העסה בכל
שעות. כמה משך אחריו לרדוף נאלץ היה הזה העולם

 תינוק הופיע שעליו בשער הסתפקנו יותר. צנועים היינו שנה לפני
 הזח (העולם כלל נלהבות אינן כשפניו העתיד, אל הצופה בר־יומו,

740.(
 האפשרויות כל על הגדול, העתיד את אליך להביא רצינו השנה

 החלל, כובש הוא זה עתיד המסמל האיש בו. הצפונות המהפכניות
 את זה ברגע הקוראים רוב של חייהם בימי עוד — שיטוס האדם

חדשים. עולמות אל — הזה הגליון

י •

 בחודש דוקא חמורים. בספקות התפקיד את עצמו על קיבל דוש
 החלל כשכובש — וקוליירס סיים — ענקי־עולם שני הופיעו האחרון

מיטב את מעסיקים צבעים, בשלל להשתמש יכולים שניהם שערם. על
 יצירה ליצור יכולנו האם ? בהם להתחרות יכולנו האם הציירים.
? גם חיקוי תהית שלא מקורית,

 תתבייש אל השופט. אתה לא, או הצליח אם שלו. את עשה דוש
דעתך. את לנו לגלות

 צורת את ישנה הזה היעולם כי הבטחתי.:לך שבועות כמה לפני
 מיני לכל בינתיים, (שהסתננו׳ הנערות לשערי קץ שם הוא שערו.

 הוא העתון. בהתפתחות אחד שלב תחת קו מתח הוא אחרים). עתונים
המסמלת בולטת אישיות לציבור שיציג שער, של חדשה בצורה בחר

בעיה. או מאורע

 אתה יכול החדש. הקו של הראשונים השערים שמונה לפניך הנה
העתון, רמת עלתה אם בכלל), (אם הצלחנו מידה באיזו עתה לשפוט

ערך. בעל חדש משהו העברית לעתונות להוסיף בידינו עלה אם
 איש של תצלומו שילוב : מטיים כמובן, לקוח, היסודי הרעיון

 אולם בשער. הופיע לו שהומת הרעיון את לבטא הבא סמלי, ציור עם
לאפ הזר הנסיון את להתאים גס, מחיקוי לד,מנע נסינו תמיד כמו

שלנו. ולסגנון שרויות

בצבעים, השימוש על בנויה טייס של השיטה קל. זה היה לא
 שהיא כיון בה׳ להשתמש יכול אינו תלוי בלתי עברי שעתון שיטה

מפלגה. או הצבא של לכיסם רק המתאימות עצומות בהוצאות כרוכה
 הטייס סגנון את להתאים אפשרות כל שאין תחילה סברו רבים אמנים
 שהחליט גדיד, אל גיל אל מצרי, עתון כן׳ על יתר שחור־לבן. לדפוס

 מאד הדומות התאמות (עם טייס של בשיטות להשתמש שנה לפני
 אך בשחור־לבן, טייס של שערים ליצור ניסה הזה!) העולם לשיטות

זה. מנסיון וחדל נכשל

 האישים מצד מצוין פעולה לשיתוף זכינו לנסות. החלטנו זאת בכל
להתגונן). יכלו שלא אורן, ואת אייק את (להוציא לשער בהם שבחרנו

 אחרי עליה, בסימן שוב הנמצאים התפוצה, מספרי לפי נדון ואם
 אישיות אתה גם מעדיף הרי השנה, בראשית בעתונות הכללית הירידה
העתון. שער על לפחות — יפה בחורה פני על מענינת
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מכתביס
והדייג הפצצה

 זזזזז (העולם בד־אש משדל של למכתבו אשר
 העתו־ אף אולם הפצצה, בהשיבות הפרזתם ),790
הצורך. די המאורע את הדגישה לא נות

 תל־אביב ניב, יהודה
 הדתיים כי מיד קבעתם במערכת הפצצה כשנפלו)

 אי יובהר העניו אם כי. מקוה אני אותה. זרמו
כד. מ־בר שאיו תווכחו פעם.

 של הכנעני בקו מפסיקים הויתם אילו היה טוב
 ננודים יש כאשר שמית אחדות תתכן לא עתונכם.

תר ליהודים והערבים. היהודים בין נדולים כלן
עתיקה. בורות לערבים עתיקה, בות

תל־אביב העתון, אוהד
הפצצה. את זרק דתי שנוער תושבים אתם אם

 את תוקפים אתם במאמריכם לכם. מניע זה הרי
 לעצמי לתאר יכול שאינני פי) על (אח הדתיים

 הרי פצצה. שנית יזרקו אם לכם. עשו עוול איזה
שוב. לכם מניע כך

זזיפח איתן, א.
לקרב? מי את

 פחות היא רחוקים לקרב הדרישה דעתכם, לפי
 רצוי שנתרחקו. קרובים... לקרב ההכרח מן חשובה

 שונות. מעדות הנוער את לקרב דרכים שתחפשו
 ואשכנזי. ספרדי תימני. בין המחיצות את להדום
 מאשר מעשי ויותר מאד חשוב הוא זה תפקיר
).788 חזה (העולם כמאל. רבחי של ידידותו רכישת

יפו פדרמן, א.
בממ יחד שעבדנו בעת כמאל ריבתי את חכרתי

 בלימוד ניכר כשרון הראה הוא המנדט. שלת
 העמים שני את לקרב ניסה הוא ועברית. ערבית
תקופה. באותה
 ליחם יש אז. לעמדתו שדוריו בין הנינוד את
 — נמצא זזוא בה הסביבה לחץ :נורמים לשני
 עצמאיות שהראה משום עמו מאיבת סבל תמיד
 ידידים בחברת מקלט מצא הוא מחשבתו. בהלך

 לעשות הנאלץ אנוס כאל אליו להתייחם יש יהודים.
עברי. בלבוש הערבים השמצות את

 לשלום תקוותו אבדה כי היא. שניה אפשרות
 כוונתו היתה לא מעולם כי אף ייתכן העמים, בין

 לדעתי לאומני. ערבי היה תמיד ולמעשה כנח
רצינית. לב תשומת לו להקדיש אין

 רחובות תבוא, נתן
 על תמיהני אך כמאל לריבחי האזנתי לא מעודי

 )790 הזה (העולם שאראבאן יצחק של מכתבו
 ובני יתן מי ישראל. קול קרייני על תנר הקורא
 מוצא איני ישראל. קול כקרייני ידברו כולם ישראל

שלהם. ובהינוי במבטא סנם שום
ירושלים שחר, טוביה

והדוגמנית הפסלים
 (העולם נלברד, שולמית של תמונתה את ראיתי

 שהייתי לפסל מצוין נושא נערה! איזו ).782 הזה
ביש פסלים יש האם אנב, ״ישראל״. :לו קורא
 הפיסול אמנות התנ״ד מן לי שזכור כמד| עד 1 ראל

היהודית. הדת לפי אסורה
 ניו־יורק שקולניק, זונדר

 פסלים יש לוזרגע, יכול שקולניק הקורא
 הטוענים אנשים פנים, כל על בישראל.

פסלים. שהם
ץ שקולה כלתי סערה

 היה )790 הזה (העולם נרץ אדן על מאמרכם
 אבקש 1 בים חלק גרץ לאדן איו מדוע שקול. בלתי

ובה. תש
 הרצליה גרוסמן, עפרה

 שהיא מאיזו עתה יקבל אדן כי לשער אין
אחראי. ימאי או קצין, תעודת ממשלה

 חד־ היה נרץ אדן על מאמרכם כי לציין רצוני .
 את תשמעו כי כדאי אתכם. הולם הוא איו צדדי.
 לכם ימסור אשר האיש ימצא בודאי השני. הצד
הפרטים. את

נתניה צ., ש.
 לצד כרגיל, המאמר, את שלח הזה העולם

עליו. להעיר מה בו מצא שלא השני,
לעולים היחס
חפש עברית. ללמוד התחלתי חדשים עשרה לפני

 ללא בארץ. התווי את בפני יציג אשר עתון '1י
 כי אם עתונכם, את מצאתי מפלגתית. תעמולה

תכנו. עם תמיד מזדהה אינני
 בצו- החדשים לעולים המתיחסים היחידים אתם

 הצדדים מן נם מתעלמים אתם איו אנושית. ייז
בבדי להרבות חייב עתונכם מבעיה. של השליליים

 חעליה של והרוחנית הכלכלית הקליטה בעית 1,',
החרשת.

הר־סוב מעברת וולדנר, אהרן
והאמת הדמיון
 היו )789 הזה (העולם ארצה בואי על הסרטים

 מבחינת אף אם כי הטכני. במובנם רק לא מדויקים
הפר־ את לכם ספר מי יודע איני ׳הנפשי. הההליד
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 כשרון בכתבה היה ללוד. הניענו דבר על בים

 את לאשר אלא לי נשאר ולא עתונאי, מיון וו
ד,תאור. נכונות

הכנסת חבר זיסמן, שלום

וזולות ספרות ניר,
 אשר לחוברת לבכם תשומת את להפנות ברצוני

 הסטודנטית. כרמלה בשם אלה בימים הופיעה
בשטו ועוסקת הנוער את לדעתי, מקלקלת. החוברת

 להוצאות הןניון. או תוכו כל זה לספור אין יות.
!יש כזה ולחומר להדפסה ;ניר אין הספרים

 נתניה בהירי, איתן
 הקורא של לשאלתו שותף הזה העולם

בהירי.

כסדום סדום
 במחנה כי )790 הזה (העולם שכח אלוני משד.

 זה, נרשוו נרשון. ושמו נונש קיים סדום כביש
 מוראו מטיל צ.. ע. מ. מטעם תפתקידו את הממלא

פוע אחוז 50 מעסיק פועלים. מפטר העובדים, על
 משוועים יהודים שפועלים בזמן בו דרוזים, לים

שמו. האדרת למען זאת. וכל עבודת, למקומות
 תל־אביב אורי,

הע מחנות מפקח הוא אוסטרובס־קי גרשון
להע אשר סדום. בכביש צ. ע. מ. של בודה
 חדשים זה אורי: הקורא טועה דרוזים סקת
האב נוכח להעסיקם חדלה צ. ע. שם. רבים
העבריים. בישובים טלה

הדמיון מן מוזרה המציאות
 מצא )790 הזח (העולם האחרון החודש ספור

 של הזה לעומק שחדר האיש מי כעיני. חן הפעם
ז הקבוצי התווי

משק בן
 בטעות), שפורסם כפי בורק ז. (לא בוהק ז.
 בעסק חמדיה בן לשעבר ותיק, משק איש הוא
שאן. בית

 אינו החודש שספור לכם ידוע יודע'אם אינני
 דרד זו אין לדעתי שהיה. מעשה אם כי ספור

 — אמיתי הוא שהספור ידעתם ואם חבר, להספיד
אותו. לפרסם מצדכם זה היה טקט חוסר

גבעתיים מונק, יהודה
ומעשים סיסמאות

 נדמה ועידחרוד. יננ פיונג פראג, לכתבה בקשר
 של במלל הצביעות כל את ממצה כמוה שאין לי

 ועוד התאחדו״ הארצות כל ״פועלי עמים״, ״אחוות
 העידחרודים שני אשר הסוציאליום של סיסמאות
 נבעת יעקב, אשרות חרוד, עין כהן. מאמינים
 האמת מדת מהי ללמדנו יכולים ועוד, השלושה

המשמי האנשים של אופים ועל אלו שבסיסמאות
 נפשות הסשסעים אלה של אכזריותם על אותז, עים

ב משפחות והמפןלים אלילים למען רכים ילדים
כלח. עליהם שאבד זרים רעיונות שם

חיפה הררי, יהודה
מפעל הוליד ההר

ש אנשים. ״קומץ :כותב )776( הזה העולם
 ממשרד בן־דוד המפקח בראשם להתמרד, ניסו

 מפלגתית הבלתי רשימתם חרם. העלו הבריאות.
 מפלנתי בלתי אנוד למען הבלוק כשלון.' נחלה

 ).31 (מתור מנדטים שני קבל המדינה עובדי של
 (של מספר אותו קבלו ישראל אמדת מפ״ם,

מנדטים.)
ירושלים בן־דוד, יוסף

כתי-הקולנוע מחירי
 )790 חזה (העולם בתיהזקולנוע על חקירתכם

 בעלי של תביעותיהם כי בקרבי ספק השאירה לא
 בגלוי מזלזלים הם בלתי-צודקות. הן בתי-הקולנוע

ומ זולים כרטיסים להעלים מהנים ,הרחב, בקהל
יקרים. כרטיסים למכירה ציעים
ללקוחו יחם יותר להראות בעלי־הקולנוע על
 שאומנם בולטת בצורה הצבור את ולשכנע תיהם

זה. מעסק הם מפסידים
ירושלים נבון, דוד

אורן בית
ומעו בטעם כלל בדרד ערוכים שלכם החידונים

 )791 הזה (העולם השמות בחידון אך ענין ררים
 מם׳ לשאלזז כוונתי הטוב. הטעם גבול את עברתם

 מאמין אינני אורן. בית היא לה שהתשובה 6
 לי נראה המקרה. חשבון על להתבדח שהתכוונתם

 היה אפשר מחשבה שבמקצת טקט חוסר בזה שיש
אותו. למנוע

באר־שבע רגב, מנחם

העולם
א ב ה

ר השבועון י ו צ מ  ה
ה י צ ט ר ו פ נ - י א ל

 יקר עתו!) (של קורא
בפינ-י סלים אין

. בהמשכים הספור
והד שלשתינו שם ישבנו

 לפת־ נר. לקנו
יבוא) (המשך

 סרטים :קולנוע
הסר מינן על להקל כדי

ה הסימנים יונהגו טים,
* באים מאד. רע סדט :

*  לא 0 מאד. מאד דע !
כך. כל לא + רע. כך כל
סרט. כך כל לא + +

 נורא ! א נורא. לא א
לסבול. ?אפשר ״גיוס. .

 לא עוד מה, § אפשר. 1
 • נגמר.

:לדוגמא
 ה־ במחשכי הירוק ״החץ

' ג׳ונגל !
!0+ x + + 70!?§!״ א 

(להת אפשר : (פירוש)
 כך כל לא התחלה חיל).
נך. כל לא בכלל רעה.

 סרט. כך כל לא בכלל זה
 לא הממשית המערכה

(להמשיך). אפשר נוראה.
 השמינית המערכה את

 עוד מה, לסבול. אפשר
 רע הסוף ? נגמר לא

מאד,
 דפוס. טעות הוא 7־ הסימן

 הנור של הטור
 הכלליים הציונים בקרב

 תדהמה. שוררת
 המפלגה מנהיגי כי נודע

הפו אל להוציא זומסיס

המוצ תכניותיה את על
הרות.

חקלאי חידון
 בצל זריעת ? עדיף מח

 שתילת או קלה, באדמה
 7 כבדה באדמה חסה

 -- המפתיעה — (התשובה
 הבא) בשבוע

בהמשכים הציור
ב ביותר הגבוהה האשה

עולם.

 ביחד הבא, בשבוע (המשך
הטובות). הבדיחות עם

792 הזה״ ,העולם


