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הספורט. לחובבי ידיעות כמה הרגילה׳ הציונות במקום הפעם׳
 השתנה בלתון, הספורט מדור במתח מסוימת ירידה היחד׳ בה ממושכת׳ הפסקה אחרי

 ראשונות תוצאות המדור. עזרך לתפקיד האטלטיקה׳ אלוף גבאי, יהודה של כניסתו עם המצב
 סיפור■ ,שבועות שלושה לפני הבוקס תחרות של המצולמת הרפורטג׳ה בצורת לעיניך נתגלו
זה. בגליון שייע על השער

 ספורטיביים׳ מפעלים של שורה השנה, לייזם׳ הזה :ועולם עם וגמור מנוי התחלה. רק זוהי
בארץ• מוזנחים ענפי־ספוי־ט לכמה חדשה דחיפה שיתנו

 הזכור סלומון, הצבא. מן עתה זה שהשתחרר אדיר, סלומון הוא לכך אחראי שיהיה האיש
 המיבצעים את עצמו על קיבל שועלי־שמשון, גביע על הקודמות התחרויות משתי לך

 הזה. העולם של המיוחדים
י: 1953 לשנת כוללת, זו תכנית_____

 על השלישית התחרות שוןןלי-שמשץ. גביע על לאופנועים מרוץ־ערים
 משטרת עם פעולה בשיתוף יאורגן בינעירוני, מרוץ־בטחון בצורת הפעם תהיה הנודד הגביע

 תוך לציית יצטרכו תל־אביב, למרכז ירושלים ממרכז המרחק את יעברו האופנועים התנועה.
 בגליונות יפורסמו ופרטיו מרס׳ חודש בראשית ייערך המרוץ הבטחון. לחוקי מירוץ כדי

הקרובים.
 הצעירים ספורטאי־ו&נופניים אלפי את להפעיל נועד המריץ לאופניים. מחץ־ערים

אפריל. חודש באמצע :המועד ותל־אביב. ירושלים בין ייערך בארץ,
בתל־ ייערך ביותר, הצעירה לשכבת־הגיל המרוץ, (סקטים). מחלקים מרוץ

בקיץ. אביב,
 של תחרויות־בזק של ערב זוגית. כהתמודדות כל־מקצועית עצרת-אלופים

 בעצרת והסיוף. הפינג־פונג הג׳ודו, הג׳יאו־ג׳יטסו׳ ההתאבקות, האיגרוף, במקצועות אלופים
ו השנה של איש־הספורט ייבחר ז

הספורט. לחובבי היחידה הבשורה זאת אין
 פול עריכת — שלו הספורט במערכת מזמן שגובשה תכנית הזה העולם יבצע החודש

 מיפעלי־ של התוצאות ניחוש : שבועית לתחויות־ניחושים הכוונה ספורטיביים• למיפעלים
כו בתחרות הזוכים הבריטית. הליגה ותחרויות בארץ העיקריים הספורט  גדולים. בפרסים יז

 לחובבי להצגה זקוק שאינו בארץ, הכדורגל מדריכי ראשון סולאק, אגון יהיה לפול אחראי
ספורט.
ביותר. הקרובים הגליונות באחד הודעה תבוא הפול פרטי על

 מחירו את העלה שלא בארץ היחיד העתון הוא הזה שהעולם לב שמת הסתם מן אגב,
האחרונים. בשבועות

 גם כמובן, מופיעים׳ המחיר, את להעלות העתונים שא* את שהכריחו גורמים, אותם
 תקציב את לאזן כדי אנושי מאמץ כל לעשות החליטה המינהלה אולם זה. עתון בחשבון

נוספת. בהעלאה צורך ללא :העתון
להצליח. שתוסיף — בשמך גם — לה מאחל אני בכך. הצליחה בינתיים

מכו/ביס
לארץ חח כעיני החזיר

 (חעולם חזיר ואכילת גידול ער ממליצים אתם
 גידור עטי טכנים כמה טסבידיט אתם ז>.91 אזיל

סזיז טוב וטח החזירים,  אחר ד בעם! חזיר. בסר ו
של־ הקואליציה ער דנים כסאתם גריון, באותו ממ  ו

 ־0 הטו:ים ד,יטיס את טתארים אתם החדסד,. תית
או. חזיר, ״כתרי :חאיה הציוריות נטרים יבו

ח ס מ ב
 רכס ם משלם תחזירים סטנרי רי מספרים היו רו
הדעת. עי טהר,בי זח זזיה בזח. פרסום בער

נ׳ינבה פישר, בנימין
 נוכה היה בארץ, פישר הקורא היה אילו

הנתו סל את העשירה החזיר בשר שתוספת
התושבים. של נות

המשכר־המשכיר
 (העורם - מסבר? יש ״האם ררפורטנ׳ה בקשר

.793 חיה ר ערי ) עי ו : יזז י  אותי וארית ש הייתם אי
ה ו שאי  רע יש משבר. ״איו :תשובתי 1היתו ז

משביר״.
נתניה צחר, מאיר

 שר רבריוז את סרטטתם כי ער טתטיאה אגי
 ואינם מציאותיים אינם והם ועות כהן. יהודית

ע. בבא אנשי ברר שר מצבם את משקפים ב מ
איו הקבע בזנבא רט-ר אשת תטי ע אני  אנו ו

ם שרש ״יבקר לעצמנו יהרשות יכורים  ב־ פעזי
ע קוינו ת שבון_ב כ קוד בשבועיים אחת ויי נוטף . יר

כד.  ול- היות השחור. בשוק כהן יהודית קונה י
ה אינה דבריה כוי ב ירדה בשביר דבר יהשיג י

ע רשטיים. מחירים ש היטב. י< ידו  *בא מאנשי שאי
כזו• חיים רמת מקיים אינו הקבע

תל-אביב באום, רותם הג׳יס: הי,
 שהנריוו וםו*א עתונכם שי קבוע קורא אני

 יחעורם הטתאיטד. המתכונת הוא )793( האחרון
ומת.

א בי ננער, י  הנ׳ים, ער העורך שקונן הקינה רי
ת מעשה ער הכאב כנות את שראיתי איא  שפיו
דו. את רוחץ אני זה. מץ עי י בו או תו י  להי- ונכונו

השפר. המעשה מבצע' עם סנש
תל־אביב כהן, זוהר

נגד מבת
 חאינרוף תחרות ער ברפורפנ׳ה המרכזית התמונח

 להע• ר*ה *יסכם מיותרת. ידתה )793 הות ורם (.יזע
 איני וצמאת־דם. כאכירית בית״ר קבו*ת את מיד

 נ*חת מהיומה יהנחית התכחן שבירנביום מאמיז.
שו ואגרוף שחקנים, דורש סשחק יהרוג. כדי  סרו

טו אנרוף. שו כמשמעו. פ
ירושלים הללי, י. יצחק

משתמטים
 ים־ ה*עתי את קביתם )780( הזוז העולם בנריון

 בינתיים בין־עדתיים. נשואים בענין בחקירה תוח
א שאתם מזה, יהסיק עיי תנובה, כי פורססה י

 הממשיכים : שואר אני זח. בנושא מדיון משתמטים
תוצ יסרסס בדעתכם יש והאם בחקירה, אתם

ז אותיה
 ירושלים כהן, נוחם

 את יפרסם בחקירה, מנושין הזה העולם
ו מעין חקירה תוצאותיה.  זמן־הכנה דורשת ז

הרגיל. מן רב
שלמה משפט
 1794 הזה (העורט עין־חרוד ער המיוחד הדו״ח

 במידה ומבשר חמור. הוא עצמו הענין מאלף. הוא
 זה היה הקיבוצית. בתנועה יסודי משבר רבה

הצד שני שר דעתם את אתר בסקום יקריא סענין
וממצה. אוביקטיבי נתוח תיד דים,

חיפה צור׳ נח
א התפיאתי  ב־ הפירוד בבעית יגעת הספתם שי

ו יפה המותיקה אשר כאוב ענין זהו עין־חרוד. י
בריא. יותר פרסומת. שפחות מה

פתדדתקוה שתנאי, זאב
 התערבני הדו״ח. את ומירי) (אני שקראנו אחרי
 מפ״ם, בעד שאתם אמרתי אני יירה. עי בינינו
 — הכריעו אנא, ספא״י. בעד שאתם אמרה וסירי

ם צריך מי 1 רשי
תל־אביב ולדמן/ יוסקה

!שניכם
 צדקתם את בעליל המוכיח מאמר על תודה

בעין* מפ״ם אנשי של כשמש. הברורה מוחלטת,
חרוד...

 ח,יפה גילר, משד,
ף. מאמר בעד מפא״י יבם שירמה ...כמה סוי  מ

ה? וסרו־םפא״יי מנמתי ז
תל־אביב קרינסקי, מרדכי

העתונאי צרות
 (העולם החוף״ עי נשארו ״הצימים ברשימתכם

דוי חיק המעסיקה בבעיה ננעתם )794 הזה  ם־ נ
שבת העתונאים. ציבור  שמה הממשלתית העתונות י

 איננה אולם רשמיות. הודעות בפרסום הדנש את
 נישה ואפשרויות עבודה אפשרויות יספק דואנת

 אר הוצאתו אשד מבצע כי ורעתונאים. רצרמים
 מראש. לכשרון נועד העתונות. בלשכת תלויה הפוער

כר ותיק כעתונאי מן שאפילו אני. זו  המנדט בז
שבת ד׳יתה י מסעם נוהנת הממשלתית העתונות י
 ולהביאם הרילד, בשעות רעתונאים את יהעיר פעם

ת. פעולות בוצעו בהם למקומות שונו
 הרשסית העתונאי שתעודת היא. מגוחכת עובדה

ה היחידון כתעודה משמשת ארץ בבי אשר  מזדקק י
 תעודת מעין רק בארץ משמשת תפקירו, במרוי כתב

 בתעודה צורך יש מקום לאיזה לנשת כדי זהות.
? עתונאי בתעודת כן. אם התועלת. מד, נוספת.

 ירושלים עתונאי,
אלה. לשאלות שותף הזה העולם
השנה ראש שכורי

,793 הזה וחעולט כהן איפר שר למכתבו בקשר ( 
 ראש את חוגנים שהיהודים שהעובדון סבור אני

הת שר נרותיות נטיות מתור נובעת הנוצרי. השנת
 וראש־ משלנו חנים לנו יש חיקוי. ורצון בוללות

 אותם יחוג אם לעשות ייטיב הנוער שרנו, שנה
 ב-ז כסו בדיוק בתשרי. בא׳ להשתכר אפשר כראוי.

בינואר.
 ירושלים ברמן, ישראל

 אפשר סגורים, הקפה בתי השנה בראש
בלבד. בבית לחוג
ישר מדינת כהן. איסר עם לתלוטיו מזדוזה אני

 האחד את חוננ העולם כל בחלל• מתקיימת אינה אל
 השנה כראש ולא האזרחית השנה כראש בינואר

סיבה. מאותה אותו חוגגים אנו אף הנוצרית.

המכקר תשוקת
 תל־אביב נצר, יהודה

 הקולנוע. מדור כותב עם להזדהות יכולה אינני
 תשוקה״ ששמה ״חשמלית הסרט על לבקורתו בקשר

.792 הזה ולעולם  ומעורר טוב הסרט לדעתי )
 שלכם המבקר אם רציניות. פסיכולוגיות בעיות
 אשר את מוצא הוא דזרי בלבד, גרוי בזה רואה
חפש.

 תל־אביב ברוך/ נועה
ן הקוראה רו  ? היא חפשה אשר את מצאה ב

 למרות רע, הוא שה׳סרט להודות אומץ מצאתם
שו העצומה חפרסומת  השחקנים ולמרות לו. שע
 מהסוג מיני גרוי זהו בשבילו♦ שגוייסו המצויינים

 זאת בולעים מהנוער וחלק שהקהל וחבל הנרוע,
ש משום רק בתאוה,  אמנות, של עטיפה לזד. שי
כביכול.

תל־אביב גבירצמן, צבי
הכא לעולם - העורך

 שעורך או לקוי. שלי ההומור חוש אם יודע אינני
 אני מעוות. הומור חוש לו יש הבא העולם המדור
הבא. לעולם אותו, גם לשלוח מציע

 ראשון־לציון גרינבלט, צבי
 הבא. בשבוע ישוב שם, נבר הוא צורך. אין
 לבל• החלטתם מפוקפקות... חוכמות מיו איזה

את בכלל מבין אינני ? הקוראים של דעתם את בל

 כשקראתי חיוך אפילו העליתי לא הסדור, תוכן
אותו.

 טבריה רוזן, זאב
 מדור הוא הבא העולם : נווטה דחן הקורא

ביותר. רציני
 חוש את יבינו בארץ הקוראים אם מפקפק אני

 אנגלו־ הומור זהו הבא. העולם שבמדורכם ההומור
בכ אפשר אם יודע. אינני אשר טפוסי, סאכסי

עברית. ללשון לתרנמו לל
תל־אביב קרנר, יהודה

7 יים אה,
שרים חפשת

 שרי של זכותם נדולת במה לדעת רובה הייתי
תופ של תזדמנות בכל ? אחר אזרח מכל המדינה

מקב שהם להניח יש לארץ. לחוץ נוסעים הם שה
שה בשער, בה המדינה. מטעם מטבע הקצבת לים

ת להיתרים. מזדקק וזרניל אזרח  ואשורי רשיונו
 למטרות אפילו לארץ לחוץ יצא בטרם זר מטבע
רפוי. או לימוד

ירושלים גדיש, יצחק
פוליטיות בתולות
בבתו להשתמש לנכון שמצאתם מאד התפלאתי

 בארץ הכלכלי המצב לשנוי המרה בקנה לות
 מבנים הייתי בו וןאחרוו המקום ).793 חזה והעולם
 תמים לא עסק — פוליטיים לענינים הוא בתולה

וכלל. כלל
 חיפה כהן, רוני

 הבתולות של זכותן על ילחם הזה העולם
המדיניים. בחיים

ץ מין סטיות מין שיש אומר מי
מינ סטיות בתל־אביב גולן הקורא גילה איפת

 זה הל-אביב תושב אני ).793 הזה והעולם * יות
 בכל- מחכה הדבר. לי נודע לא פעם ואף רב זמן
המובטחת. והזקירה לתוצאות עינים יוז

תל־אביב זר, יוסף משכורת-חרפה
 (העולם ההסתדרותית המשכורת על ברשומתכם

 של מצבם חומרה את מספיק ציינתם לא )793 הזה
 הנמוכה שהמשכורת בשעה בה ו*זסתדרות. עובדי
מ פחות לא היא בפקידות. היום המקובלת ביותר

 ותיק. הסתדרות עובד של משכורתו הרי ל״י. סס!
 אשר אחראי. תפקיד בעל ולעתים מקצוע. געל

 משכורת. אותה מקבל לו כפופים אנשים .שרות
 לא כביכול. סוציאלי. פטפוט ושום מגוחד. זה

 בעלי של שזכותם חולק אינני כזה. מצב יצדיק
ב מרווקים יותר נבודלה משכורת לקבל משפחה

 לעובד לנמול יש זה עם יחד אולם דומה. תפקיד
נוספת• אחריות על

ירושלים ההסתדרות, עובד לוי׳ רחמים
 דלנרגע לנושא חגעחם סוף סוף כי למצוא שמחתי

 ההסתדרות. עובדי אלפי של היומיומיים לחייהם
 למכרי. לספר מתבייש שאני כזה ה^א היום המצב

נוי יחול לא אם מקבל. אני משכורת איזו יסו שי
 רבים ספק ללא יעזבו הקרוב. בעתיד זה בעניו די

בהסתדרות. תפקידיהם את
חיפה שמשי, ליאון

הנקניק דרכי
 ילד רצחו שיהודים אומרים רוסיים כשמוז׳יקים

 כולם בדמו. הפסח מצות את להרטיב כדי נוצרי
 של הדמים עלילות ננד נם נדולה. צעקת מרימים

ת פוצחת ומוסקבה פראג עתונו  פיה. את העברית ו
 כבמקרה יהודים. הם עצמם כש-מעלילים אבל

 (העולם לנקניק והסד שכמעט ווילד על הסיפור
חיים.״ ״דרכי לזה קוראים אתם )794 הזה

ירושלים גולדין, יהודה
למשטרה שיר מזמור

 משטרת של טוב־לבה על סיפורכם את כשקראתי
 השכונות לילדי לנגז כנר־שוטר ששלחה ירושלים,

,794 הזה והעולם  יודע כמונו מי בכיתי. ממש )
 וטי- אומנות של משטרה היא ישראל שמשטרת

 אין התוצאה? כמשי. רד הוא בפושעים פולח
שלנו. בבתי־וזסוהד בעמידה) (אפילו מקום

תל־אביב נעמן, אורי
האיפור מחדר סודות
 אודות האישיים הפרטים כל לכם נודעו ...מנין

רון חנה ? )793 הזה (העולם פורת ואורגת מי
 גבעתיים וואקסמן, יוכבד

הזה. להעולם זאת ספרו עצמן הן
ץ צדק מי

 הזה (העולם העצמאות מלוה על ברשימתכם
 החי״ ״השנורר של לתמונתו מתחת בתבתב >792

ה מתוכו המנבית. מנהל הוא כי מונטור הנרי
 הוא מונטור הנרי טעות. זאת כי לי נתברר רשימה

עצמאות. מלוה מנהל
 כותב ? צדק מי כפולה. מאישיות סובלים אתם

? הנראפי חעורד או דז־שימת
 שבע באר ניסנסון, זלמן

 המנהל הוא מונטור הנרי הרשימה. כותב
העצמאות. מלווה של בפועל

עון ר השבו י ו צ מ  ה
ה י צ מ ר ו פ נ ־ י א ל

יקר, עתון) (שד קורא
חיים, עדיין אנו כן,

בהמשכים הספור
אלי נתבו רבים קוראים

 הספור את קראו הס כי נו
 אבל אחת, בנשימה הממתח

 מהו בדיוק, זוכרים, אינם
אף הראשונים. הפרקים תוכן

זוכ איננו אנו שגס פי על
ה תמצית הרי בדיוק, רים

: היום עד ספור,
 היה במערה. ישבו אנשים

 אסר ונו׳. חושך לילה,
 להדליק שכדאי מהם, אחד
כא ונו׳. שחושך ביון נר,
 רוח באה נר, הדליק שר

חו והשתרר הנר את וכבתה
לפת־ וכו׳ שך

 והספור התמצית (המשך
הבא) בשבוע —

כמדינונת
 גג על הורכב ענק דוד
 הפועל הועד של החדש הבנין
תל־אביב. בצפון
לתה. —

כמנגנון הקיצוצים
 דגים עצמות לשיווק האגף

ב־ לנקוט החליט מיובשות

כ דראסטיים. אסצעי־חסכון
 מספר הוקסן ראשון צעד

 נד בחוץ־לארץ האגף שליחי
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בהמשכים המילון
 של מצבה — אופוזיציה

 אינה הממשלה אשר מפלגה
ה את לעשות לה מניחה
 להם מתנגדת שהיא דברים

בתוקף.

בהמשכים הציור
בעולם הגבוהה האשה

יבוא) (המשך

\
795 הזה״ ״העולם


