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 פראנץ־ האוסטרי הקיסר פעם אמר כים,״
 הדימוקרא־ במשטר להוסיף, היה אפשר יוסף.

שרים.״ של אדיבותם היא תשובה ״מתן :מי
מקו התרבותי בעולם מקום בכל לא אולם

ביש כנראה, מקובל, איננו הוא הדבר. בל
ראל.

הירושל ראש־המערכת צילם חדשיים לפגי
 שר־ את רובינגר, דוד הזה, העולם של מי

 דברים חליפת כדי תוך שרת. משה החח
קומו עתון זה 7 הזה ״העולם :שרת הפליט
!״ ניסטי

מס הסיק מנין אותו שאל הנדהם רובינגר
 שר כי לו נתברר מרחיקת־לכתז כה קנה

ו מסקנה לכלל הגיע החח אחרי ז
 תמונתו את )784( הזה בהעולם שראה

 מן תזכור, אתה סטאלין. יוסף של
 היתל, : התמונה הופיעה מסגרת באיזו הסתם,

ה בועידת סטאלין של נאומו על כתבה זו
 לא הכתבה הסובייטית. הקומוניסטית מפלגה
 את במקביל תיארה שהיא, דעה כל הביעה

 על — והמערבית המזרחית — הדעות שתי
זה. נאום תוכן

וה יתכן בשר־החוץ, המדובר היד. אלמלא
 הפרשה. את ושוכחים בחיוך־מר. מסתפקים יינו

 אישיות ידי עי נאמרו שהמלים מאחר אולם
 מכתב, לו לכתוב לנכון מצאתי מרכזית, כה
: השאר בין אמרתי, בו

 העבודה עומס ני בלבי ספק כל ״...אין
מדב מסקנות והסקת עתוננו, קריאת את מנע

 מסקנה לכלל מגיע חיית אחרת כי אחרים. רי
 עתון בעיניך להיות העלול הזה, שהעולם

ה עתון ספק מכל למעלה הוא רע, או טוב
 בדגלו ואוביקטיבי, אחראי כן, להיות משתדל
 במדיניות־חוץ אי־הזדהות של קפדנית בשיטה

כבסדיניות-פנים.

׳7' ^
עש מגליונותיו גליון בכל המזכיר עתון

 שיפגע מתמדת סכנה לו צפויה אנשים, רות
 בלתי־ פרטים מסירת על־ידי מהם באחדים

 בלתי־ פירוש מתן על־ידי אף או מדויקים,
נבונים. לפרטים נכון

 על זאת בכל לשמור העתון יכול כיצד
? הגינותו

הזה העולם כשער אייזנהואר
מלכים של אדיבותם

 שאלה פעם לא עצמו את שאל חזה העולם
 מוחלטת כמעט שיטה לכלל לבסוף הגיע זו,

 שולחת שבוע מדי : השיטה העוול. למניעת
 לאנשים אישיים מכתבים עשרות המערכת
לד לבם תשומת את מפנה בעחון, שהוזכרו

 כל על להגיב אותם מזמינה שנאמרו, ברים
ה הגבות לדעתם. בלתי־צודק שהיה דבר

סייג. כל ללא בעתון מתפרסמות קוראים
 שהעתון היא זו שיטה של התוצאות אחת
 מאד ידידותיים אישיים יחסים לקיים הצליח

הפ אחד השבוע לי כתב ״קרבנותיו״. עם
״תשו : ישראל ממשלת של הראשיים קידים

 ,לכך תעוור ואף לשבח ראויה לבכם מת
 דבריהם^ את למסור מוכנים יהיו צבור שאנשי

^,מזיקים. לאי־דיוקים לחשוש מבלי לעתונות ׳

 שי־ בדרך עוררר״ שהמערכת האישים אחד
 שנאמרו לדברים תשומת-לבו את זו, גרתית
 ה־ בשעתו אייזנהואר, ד. דוויים היה עליו,

 ששימש אחרי ארצות־הברית. של נשיא־הנבחר
המ ),786( הזה בהעודם לכתבת־שער נושא
 איחולים בצירוף הגליון, אח לו צאנו

לבחירתו.
 חתום תודה, מכתב במערכת נתקבל השבוע

ה של העוזר־ראשי אדאמם, שרמן של בידו
ב המשתתף אמריקאי), קולק תדי (מעין נשיא

 קרא לא שאייזגהואר ברור הקבינט. ישיבות
 ציור־הרקע כי להניח יש אך הרשימה, את
 את חותכת כה בצורה המבליט השער, של

 לישראל, ההענקה על המרחף השאלה סימן
מיש מקורית דרישת־שלום קט לרגע לו הביא
ראל.

 ביקשני אייזנהואר גנרל ״... : אדאמס כותב
 את לבו מעומק מעריך הוא לכם״. להודות

תשומת־לבכם״.״
ו שאין מובן  רק אלא פוליטית, הודעה ז

 העולם בכל המקובל הסוג מן הודעת־אדיבות
מל־ של אדיבותם היא ״הדייקנות התרבותי.
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אייזנהואר של מכתב-תודה
סטאלין של המעה מול

מן להקדיש תרצה אלה ר׳  העתון, לקריאת מה ז
ה גליונותינו את זה לצורך לך ממציא ואני

 להודות, יושרך אותך יכריח אם אחרונים.
סי הדבר לנו יסב טעית, כי זו, קריאה אחרי
ג פוק ר

מעונ הסתם מן וחצי. חודש לפני היה זה
 שר־החוץ. של תשובתו מה לדעת אתה ין

לדעת. מעונין אני גם

מכתבים
' ישראליות מכשפות

(מ בישראל המכשפות ציד על שכתבתם טוב
 ציד פל כתבה תפרסמו כי. רצוי >.795 אות פולס

 שתכתבו כדאי אכל אמריי,ת. נוסח המכשפות
חרוד. פין פל שכתבתם אוכיקטיביות באותוז כד פל

תל־אביב קוראה,
 מסתבר מק״י." ננד ״החזית סאמרכם את קראנו

 בפרו״קומוניזם. אתכם המאשימים אלח צודקים כי
 אוסרת היווה בדנוריון משטרת כי לרנפ, נניח

 דפתכם לסי האם ז יש מה אז אלה. אזרחים
 במוסד פראג משפט מצדיקי את להשאיר צריכים

ז כולו הנופר נפש את ולהרפיל
אביב תל א., א.

 במסירת נכשלתם פיינות משפט על ברשימתכם
 ליפשיץ. למשפחת קרוב אני נכונים. בלתי דברים

 בד, זאת. לרבות המשפט. בית בישיבות נוכחתי
 על בספור רודלסוז. וד׳־ר מימון עדה העידו

 האמריקני. המלוה על מימוז עדה של הרצאתה
 כי פסקה התעכבה, לא הקומוניסטים ״על :כתוב

 שניה. למולדת מכורים במולדת. בונדים הם
 בפניה הטיחה ליפשיץ, תמר קמה לדבריה. כאן.
?״ אנטי-קומוניסטית תעמולה מנהלת את ״סח

 את כד לכם מסרה מימון עדה כי מאמין אינני
 שמעו לא הדין. בית באולם הנוכחים עדותה. תוכן
קומוניס ״אנטי המלה את מימון ערה של מפיה
 רשום נם וכד מפלגתית״ ״תעמולה אלא טית״

 ״המולדת שהוזכרה במידה המשפט. בית ברו״ח
לקו ולא למפ״ם מכוונים הדברים היו השניה.״

מוניסטים.
 זו בעיה ״פתרון :כותבים אתם תרשימה בסיום

 מירח באיזו השאלה את מעמיד עקרוני. הוא
 למוסדות קומוניסטית השפעה החדרת להרשות
 בה יש השאלה. של כזו העמדה בעצם החינוד.״

ו|נירוש. להצדקת דין פסק הזמנת משום
 מבית רו בניל ינורשו שילדיכם. תסכימו כלום

 קומוניסט שהוא איזה של נסית כל לאחר הספר
עקרו שאלה שישנה במידה ? עליתם להשפיע

 בכלל אם :היא הדי זח. משפט מנדר החורגת נית,
ז פוליטית אישיות כאל לילדים להתיחס יש

 כאלהז פזיזים גירושים נצדיק אם נניע. לאן
 ינורשו ילדים כי נשמע לא באמריקה אפילו הרי

 של ונורלה עתידה את קבע זד, נירוש הספר. מבית
ז בעיניכם מוצדק זה האם ליפשיץ תמר

 אביב תל פורת, זאב
 פורת, הקורא של לדעתו שותף הזה העולם

 דעות בגלל ספר מבתי ילדים גרוש ש סבור
 ביותר הסזזרידיס הסימנים אחד חוא פוליטיות

בארץ. המפלגתית השחיתות של
הזירות זיויא כפייה

 על לכסות אין בארץ בבשר המחסור נוכח
 ידועים לנדלו. ולא חזיר בשר לאכול לא אנשים

 הק• הקרן אדמת על היושבים שאנשים מקרים לי
 אם כי לי מובטח חזירים• בסתר סנדלים ימת.

 יניע לא במחאות. תסתפקנה הדתיות תמפלנות
 איסור יוטל ואם נדולים. לממדים תחזירים נירול
 יש ימתקו.״ ננובים ״מים לכלל בהתאם הרי.

חזירים. יותר הרבח לאכול שנזכה לחנית.
 נתניה סמילנסקי, שמעון

 בעית על מספר פעמים חגיב הזה העולם
 מיוחדת חקירה בקרוב יפרסם חזירים, גידול

זו. בעיה על
העיגים מכין קורה

 על כתגתם )794 .הזה (עולם במרחב. במדור
 לכם למזז| הערביים. הפליטים במחנות השחיתות

 מלבן למחנה בואו לגבולות? מעבר לכת להרחיב
 עובדים. לא הדברים. אותם ותמצאו שמר בעיז

 מתמלאים הקבלנים מחסני מרמים. גונבים רק
 המיועדת 7מה*וםפקז גונבים הם אשר חומרים.

 מי :בדרגה עולה כגנב. שנתפס מי לפליטים.
אותו. מפטרים גנב, שתופס

כרכור אברהם, א. ד״ר
ז מכין לא מי

 לא שנבר אומר )796 ולזח (העולם דידירוש
 לו. מאמיו אני שמלה לובש שאיני כיון זאת. יבין
 השיר יהביז. מסוגלת אשה אם יודע שאיני אלא
 של מושלמת מידיעה חוץ כשרוז. שום מנלה אינו

 הראשון החצי מצד חאשה של עליונים מלבושים
 החלק מצד תחתוניים מלבושים ושל רידידוש,. של

 מדוע מביו כבר אני העמוד. עי חבל דזשני.
 קצת דידי. שירי את שקראו אחרי המצרים הפסידו

מזיק. היה יא .הומוריסטי חומר בבחירת טעם
גן רמת כהן, יורם

כמזגון אידידח
 )795 הזח (העולם ברר. ויוחנן לבוץ פנחס תמונת

 הפוליטיים החיים של טוחשית התגלמות היא
 את בדר מכנה הכנסת במת עי במדינה. הרקובים

:בדר את ולבוז העם.״ עתיד הורם ״בונד. :לבוז

 היחסים מתנליס במזנון. אד הבלגי.״ ״פשיסט
ממש. אידיליה שהם. כמו
 שגי על ששמעתי הסיפור את לי מזכיר זה

חסיד והשני. המופתי. הסיד האחד, :הערבים
 דם. זוב עד שניהם רבו ויכוח חוד נשאשיבי.

 וראו המופתי בית ליד עברו לכפרם. בדרכם
 אמר נפשו. אויב נשאשיבי עם קפה שותה אותו

חמו ״איזה :הדם שותת לסוסה הפצוע מוחמר
 אצלם ברצינות. לזה מתיחסים אנו אנחנו. רים
ביזנע^״ זה

 מתיהם הוא נם שולל. דזהולד הנוער <*!ל5?5חב
 למקום כולם את משליך ואינו ברצינות לדברים

לו. •-ראויים. שהם
אביב הד כד,נא, ירוחם

ר י י י ש א נ תו ע
 על החומר את לביא יוחנן כתבכם השיג כיצד
 לא האם )795 הזח (העולם ז השידוכים משרדי

 אומץ לכם היה לא כנרא ? עתונאי שהוא ידעו
 התהום אח להקטין כמקום השדכנים. אח להוקיע

אותה. מרחיבים הם העדתית.
 שיתף כתבכם כי היא זה לכל שהסיבה כנראה

השידוכים. משרדי עם פעולה
אביב תל כהן, יצחק

לביא שיוחנן ידעו לא השידוכים משרדי
עתונאי. הוא

 שלא נקודה לי הבחרתם כי לכם מודה אני
 השדכנים כי השבתי כה• עד לי ברורה היתה

 לוקחים הם כי ידעתי לא מחוננים. אנשים הם
 חסכתם שלכם הדו״ח ידי על מסולסלים. מחירים

 ולחפש לחמשיר אצטרך וטרחה. גדולות הוצאות לי
 אחוזים ובלי בזול יותר לי יעלה שדכו. בלי זוג בת

 שמן בן הנופר כפר הרבסט, ראובן
 הצלחה, הרבסם, לקורא מאהל הזה העולם

להזמנה. מזדכה
 קריאת סיום עם אשר לאלה. משתייכת אני

 את שהעשרתם על תודה לכם רוחשת אני עתונכם
 לי הבהירה שידוכים על הרשימה אד וחי. יריע

 לא האם ודעת. תרבות מחוסר עתון אתם כי
ז שידוכים מאשר מענינים יותר נושאים מצאתם

 אביב תל קוראה,
 כי הזה העולם למד הקוראים, מתגובת

 מוג־ היתה הנושא בבחירת שלו היסוד הנחת
מהקוראים. גדול חלק מענין הנושא דקת•
הכיפות דכר

(תעו מרוז אליהו של לתמונתו מתחת הכותרת
 מוצדקת. אינה נעלמו״ ״■הכיפות : )794 הזח 8,

ל הודות תפקידו את למלא נקרא מרון אליהו
 ולא ראש הוא כי מעידות פניו ואף כשרונותיו.

בתפ יושב שאני הרושם להתקבל יכול כיסה. רק
מרון. מאשר זכות ביתר קידי

 כל לשר איו ״למעשה ש בשמי כותבים אתם
 ״כעבודה : היו שאמרתי הדברים במשרד״ תפקיד

 שרים להחלפת איו בה. מעוניו שהקהל ■היומיומית
 השר של לכת המרחיק התפקיד מידית. השפעה

אמצעים השנת נבוהה. מדיניות קביעת :■הוא
 ״ אחרים מוסדות מצד הפרעות ומניעת לביצוע.

 השר אם התפקיד. תשוב מה להבליט רציתי כד
למלאותו. יתפנה

הכללי, המנהל שיבה, חיים ד״ר
 ירושלים הבריאות, משרד

 ד-ר אומר — ״למעשה : כתב הזה העולם
 הזה. במשרד תפקיד כל לשר אין — שיבה

 מרחיקת מבחינה אולי חשוב האחד, התפקיד
 :יום יוס בעניני חשיבות נטול אך לכת,

 בירור הכנסת, מן הדרושים האמצעים השגת
 והעלולים גבוהה במדיניות הכרוכים ענינים

 משרדים או שרים של בסמכויותיהם להתננש
אחריס.״

 .המתייחסים הדברים להערכה. ראויים הפנים משרד
 כמק- הוטעיתם כי לי. צר למציאות. מתאימים אלי
 הכותרת את הנושא בקטע •העובדות במסירת צת

 שנערמו שבמידה היא האמת כיפות.״ ררא ״ראשים
הראשים. עם ביחד זה היי־ז תכיפות,

אביב תל מרון, אליהו עו״ד פוליטית אניה
 חזה (העולם קניה המלחמה אנית על בכתבתכם

 להז- שכחתם האוביקטיביות. חוקי על עברתם )796
 כיקור של הצזובחקת הפוליטית המנסה את כיד

האניח.
 גן רמת ארז, דן

 יבינו שהקוראים כך על סמך הזה העולם
 באה לא בריטית מלח-מה שאנית מעצמם

קומוניסטית, תעמולה לנחל לארץ

העולם
א ב ב ה

ר השבועון י ו צ מ  ה
ח י צ מ ר ו פ נ ־ י א ל

יקר, עתץ! (של קורא
 מי" במערכת שנמצא מאחר

 בצורת קרופון-משדר־מקלם
אמ תוצרת סיגריות קופסת

זנ שני הכילה (היא ריקה
 צ׳סטרפילו, סיגריות של בות

 אייזנהואר רנשיא של תמונה
 קוקה• חבית זהב, במסגרת

 של ישנים משקפים קולח,
 ופס• מרומן לשעבר הנשיא
 את שנשא דיפלומטי פורט

א הסימן  סוכן .. + 45 + ״
אחדים, חפצים ועוד חשאי״

 פחות בפינו יש ערך) חסרי
הרגיל. מן מלים

המוקלט הדו״ח
 הסרגל מעלתך הוד 'כבוד

 י : הראשי הפנימי
 מערכת ישיבת פרטי הרי
 ידי: על שנקלטו הבא, העולם

 ...ירצדו הוא האפסשי...
 (גפרור לפוצץ... יש (גיהוק)

 היסוד.... עד להרוס נדלק)
 את... לחסל השר... לחטוף...
 בין כללית (קטמה הקריה...

 המערכת) חברי
ב הפרעות בשל : הערה

הדב בל נקלטו לא שידור
 חושבני אבל שנאסרו, רים
 ברמיזה. מעלתך להוד שדי

 שייניק חיים (חתוס)
ש כפי החסרים, הקטעים

המע מזכירת ידי על נרשמו
 הבא בהעולם יבואו רכת,

הבא).

הזיאולוגי החידון
 ציצית לדוכיפת ענד מי
7 נוצה

 בהא) בשבוע (התשובה

בהמשכים הספור
 יבוא מקום חוסר בגלל
ל נא הבא. בשבוע ההמשך

הנשימה). בעד לעצור הוסיף

בהמשכים הציור
בעולם הגבוהה האשה

 שהוי המגוחכות הרגליים
 טעות היו שעבר בשבוע פיעו

 גאה הבא העולם מגוחכת.
 המשכו את לקוראיו להביא

 הציור. של האמיתי
יבוא) (המשך

797 הזה״ ,העולם


