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ועורכי

 פרס על הל,צר, הסיפור של העולמית התחרות פתיחת על בזה מכריזים
דולר. 5000 של בינלאומי

 חודשים שלושה תוך הזה העולם למערכת להמציא בזה מוזמנים הישראליים המספרים כל
 סיפורים שהיא. צורה בשום עדיין פורסם ושלא מלה, 3000 על יעלה לא שאורכו קצר, סיפור

 בעלי ומבקרים מסופרים המורכבת במערכת, תלויה שאינס שיפוט לועדת יועברו אלה
 תבחר זו ועדה הישראלית. הספרות של השונים הזרמים מיוצגים בה מוכרת, סמכות

הבינלאומית. השיפוט לועדת, אותם תשלח ישראל, של ביותר הטובים הסיפורים בארבעת
בלתי־ראויה, והטרדה השפעה למנוע כדי בסוד יישמרו המקומית הועדה חברי שמות

 שארבעה תמצא לא שהועדה במקרה המקומית. התחרות תוצאות עם יחד יפורסמו והם
 מספר את להגביל זכותה הבינלאומית, בתחרות להשתתפות ראויים מקומיים סיפורים

לשנים. עד העולמית למערכת שיישלחו הסיפורים
 לסיפור ל״ו 150 של מקומי פרם הבינלאומי, הפרס על נוסף מקציב, הזה העולם

 שיזכו הסיפורים לשני אחד, כל ל״י 50 של משניים פרסים שני וכן ביותר, הטוב הישראלי
,* והשלישי. השני במקום

 הקבוע. המקסימום על יעלה שלא בתנאי שהוא, אורך כל בעל להיות יכול הסיפור
יותר. ארוך לסיפור כמו בתחרות הסיכויים ׳אותם יהיו קצרצר לסיפור

 במעטפה להישלח חייב הסיפור .1953 במאי, 15ד,־ הוא הסיפורים לקבלת האחרון המועד
 הזה בהעולם שיפורסם הטופס את שניה במעטפה אליו לצרף ויש הכותב, שם ציון ללא סגורה,

 לפתוח מבלי המערכת, אותו תשמיד בסיפור ישתמשו שלא במקרה הבא. השבוע מן החל
הכותב. שם את המכילה המעטפה את

 בכל אחד, בעתון בחרה העולמית המערכת ארצות. 20 בתחרות משתתפות עתה עד
 בנמר .הארצות. מכל שנתקבלו הסיפורים את יפרסם זד, עתון בעינית. ראוי שנמצא ארץ,

 הסיפורים על לא (אך אלה סיפורים על דעתם את לחוות הקוראים ייקראו זה פרסום
הבינלאומית. ההכרעה בשעת בחשבון תובא זו ודעה ארצם), את המייצגים

 המתנהל זה, במינו יחיד בינלאומי במפעל ישראל את לייצג שמחה הזה העולם מערכת
 הספרות השתתפות כי ומקור, (אונסקו), או״ם של והתרבות המדע החינוך, ארגון חסות תחת

העולם. ברחבי הישראלית התרבות בהכרת תעזור בו הישראלית

. מכתב־ם
ירושלים שלום שאלד

 ירושלים. עירית תקציב על שמסרתם חפרטים
 קטעים הרי מדויקים. היו לא )795 הזה (העולם

 ״במקרה ישיבה: באות־ז שהשמעתי הדברים מן
 יש תקציב. הזה. לדוקומנט לקרוא קשה שלנו

ספרות. של אוסף :.׳זנכון בשמו לילד לקרוא
ריא ובחלק מאד. ריאליים הדברים נראים בחלק
 התקציב את לעשות הזמן. זה אין פחות* ליים

 חלפו. כבר חודשים כשעשרה 53־52 שנת עבור
 .54־53 לשנת התקציב בהכנת להתחיל הזמן ז,יזו
 אף על קטגוריה או סנגוריה ללמד בא אינני ...

 שאנו לומר. ל' מותר אבל בישראל מקומי שלטון
העיריות כל ביותר. הגרועים איננו בירושלים
 תסלחו מתוכן, אנו אף בגרעון. שנתן את משלימות

 בושה חיים. אנו בהם שבתנאים אומר, אם לי
. בנרעון השנה את לגמור לא כמעט

אמדור, אלכסנדר ד״ר
ירושלים העיר נללעצת חבר <
הזה העולם כי מתברר, הציטטה מתלך

 במלואה שיקף לא אך נכונים, דברים ציטט
אמדוד. הקורא של כוונתו אס

 ירושלים עירית בתקציב הדיזל •על לפרטים אשר
 את עזבתי שלא לצייו הנני )795 חזד► (וזעולם

 על להצביע רצון אי מתוך העיריה מועצת ישבת
 ראש טל בהסכמתו ׳הישיבדז, את עזבתי התקציב.

אחרת. דוזוסיז בישיבה להשתתף כדי העיר
 מ־ שאינכם מתפלא אני לתקציב,עצמו, באשר

ותק המקומיות 'הרשויות שתקציבי בחשבון ביאוס
ה ההתייקרות לרגל מתאזנים אינם הממשלה ציב

האח שהוכן, לתקציב אחראי אני אין מתמדת.
 הכינותי, שאני התקציב העיר. ראש בידי ריות

 מיליון 6ב־ ןהסתכם בפועל, העיר ראש בהיותי
 הופיע אחד מיליון •הוצאות♦ מיליון 6ו־ הכנסות ל״י
 עליהם אשר כסכומים בחוצאה וגם סהכנסח נם

 אשר שהתקציב כך יוצאו. או יכנסו אם ספק היה
בלבד. ל״י מיליון 5ב־ מצטמצם חכינותי אני

ירושלים אלישר, אליהו

הסיבה? מה
 לא המשדר •על מאמרכם שבעקב מתפלא אני
 היא הגזיבה הצנזורה. ידי על הזו) ד,׳עולם נסגר

 שר אצל פרוטקציה יש לעורך :פשוטה כנראה
העם. לקול כנראון היה לא זה פי ויטמין הפנים.

 אביב תל קשטן, משה
 למעי חדש דבר קשטן הקורא מגלה כן אם
הזה. העולם רכת
בעיות מספיק אין

 הדיבור את להרהיב תיה כדאי אשר בעיות קימות
 מקום. הוסר משום זאת עושים אינכם אתם עליהל.

 אפילו עמודים׳ כמת עוד שתוסיפו מציע הייתי
פרוטות. בכמך, העתול להתיקרות יגרום זה אם

נתניה פרידמן, שמואל
אינטליגנציה מחוסר כתב

 הזה (העולם השידוכים על בכתבה בעתונכם
ה מ^לך על מדויקים בלתי פרסים מסרתם ),795

במשרדי. עבודה
 נמנים אינם אינטליגנציה הוני כי הרושם נתקבל

 אני ונאות. צעירות בהורות לא ואף לקוהותי ,מיל
 אינו הפרטים את לכם שמטר אדם אותו כי מנית.
ש ודאי אחרת האינטלינגמיים, החוגים על נמנה
מר להשכלתו, מתאימות בחורות לו מביר הייתי
החומריים. ואמצעיו אהו

מודרני, שדכן ליבר, יוסף
אביב תל

העורכים דיקטטורת
 הזה (העולם בדרד הדיקטטורה על במאמרכם

 הועתקה׳ י■א ממשמר בעל שהידיעד! כתבתם )795
 ש־ תעורכים, ועדת החלטת פי על אחרים בעתונים

 ממשלתית אישיות של ״רעתה את זה בעגיל קב,ה
השוכח״.

 שוועדת בלבד 7ז! לא מעולם. דברים היו לא
 היתרים או איסורים במתן עוסקת איננה העורכים

 לא ;הדיקטטורה שעגיל אלא בעתונות, לפרסומים
קבל דא העורכים. וועדת בפני לדיון מעולם עמד

 קבלנו לא גם וממילא זה בעניו ידיעה שום נו
לנו. מיחסים שאתם החלטות כ$

העורכים, וועדת יו״ר סגן גרומן, י.
אביב תל

ה הובא לא אמנם כי שוכנע הזה העולם
 מתפלא י העורכים. ועדת לפני רשמית דבר

 לידיעת העתונים הביאו לא כיצד שבעתיים,
 שלגבי גורלית זזשיבו׳ת בעל ענין הצבור

ספק. של שמץ היה לא נכונותו
כאלונים המציאות
 פר־ )794 ומה (ולעולם עיל־תרוד על ברשימתכם

מת אינם אשר אלונים, משק על דברים פמתם
 המת־ -,זון. כי מתפלאים אנו למציאות. אימים

לא הנוגעים דברים מפרסם אוביקטיבי. להיות ימד
תחילה. לבררם מבלי ונים ל

 אלונים המאוחד, הקבוץ מזכירות
 הדברים הס מה לשמוע, ישמח הזה העולם

ה פורשי של בשמם שמסר מדוייקים הבלתי
משק.

אנגליה נוסח דתית כפיה
 בעתו־ לויכוח לבכם תשומת את להסב ברצדני

 ידי על שיזונש המנוחד, יום חוק על האנגלית נות
.המת בין רב דמיול יש פרטי. באופל פרלמנט הבר
 ומתחזקת ההולכת הדתית הכפיה וביו כאל, רחש

 החזירים חוק הזירות הוא משיאזה שאחד -בארץ,
.96 הזה (העולם• לכפות שרוצים התדש (  כל ערד ,
 נהנה ממנו החופש את כמובן *השוות איל זאת,

 האזרח על הדתית הכפיזה לעומת הבריטי האזרח
אצלנו.

המלכותי, האויר חיל שמשוני, מיכאל סגן
בריטניה ״מטבורי,

 / היעו׳לם. :מלא בפה לומר יכול אני דתי כצעיר י
 ברשימתכם 1 אוביקטיבי עתון מלהיות רחוק הזה
 על רזזזיי־ם האזרחים... ״רוב : כתבתם החזירים* על

מדי חישובים על ולא לקיבותיתם שנכנס המזון
 קוא- של לכשלונה השבוע התהללו קטנוניים, ניים

אוביקטיביות. חוסר זה־ו שקר, זה החזיר.״ ליצית
 אביב תל רוקח, אפרים

7 מזון על חיים וואזרחים שרוב ? שקר מה
הקוראים זעזוע

 את שזעזעו הימים ״שלושים הארוך מאמרכם
מס דיור,ים. אי מלא )796 חזח (העולם היהדות״

 רדמרכסיזם את הק?ה אל הקצה מן אתם לפים
הלאו לבעיה הגישה בסטאלין. וכלה' במרכם החל
 הגישה שינויים. עברה לא המהפכה עולם של מית

 הנדרח לזכות תמיד וטוענת טענה המרכסיסטית
 תרבות של לשיעבוד ולא לפתוח לאומית עצמית

לציו שהניש׳ה היא הצרה לאומי. ואופי לאומית
 מסולפת לאומית, שחרור תנועת היא שאף נות,
 ה- לרכוז המלחמה בעצם עומדים אנו ובעוד שם

 זה האונות סיימה דידם לגבי הרי בארץ, ייזודים
תפקיזזה. את כבר

 ביאליק קרית א., ע.
 באופן תכתבו בו לגליון אני מחכה שנתיים זה

 להיות המשיכו הקומוניזם, בעית על אוביקטיבי
 אלה דעות את ?הזים אוכל עכשיו אוביקטיביים.

ציונים. אינכם שאתם הטוענים
נתניה קפלן, מיכאל

לקוראים מועדון
 שר ההורסת השפעתה ער הצבעתם פעם רא

 בל- במסנרת מחסור ער וכל בארץ. המפרנתיות
 ער הכללי האנוש' האינטרס יערה שבד,< רית,

 ׳רהתארנן רוצים היו רבים דזמפלנתיים. הד!ישובים
 רפעור יכור אינו נוף שום אך זו. מעיל במסגרת

 רירה. הויזמה את תיטור שהיא איזו שקבוצה בלי
 הזה׳.״ העורם קוראי ״מועדוז תקימו כי מציע אני

 כיום שהכו הטוב, הנוער יתארנז זה במועדון
 בעיות בירור :המועדון תפקיד ומטרה. תכרית חסר

 עידוד משוחדת. בלתי בצורה ותרבותיות פוליטיות
ובריק בשחיתות מלחמת יום, יום בחיי התנדבות

תנוער. שורות בין בפרט נות.
אביב תל יפה, שמואל

כס^נה - ►הגברי המין
 ר.הדפים שהואלתם על תנועתנו בשם לכם תודה ׳

 אוכל ).795 הזה (העולם מטרותינו על הכתבה את
 וכבר התענינות עורר שהפרסום בסיפוק, לצייל

ניכר• במספר חברים תנבורת קבלנו
 התנועה מזכיר מלכי, יעקב
 אביב תל בישראל, הגבר להגנת

 בעניו גולל יהןודה של להשתוממותו מצטרף וזנני
 הקורא צודק )793 הזה (העולם המיניות. הסטיות
 נערים הרבה זו. בבעיה מיוחדת חקירה בבקשו
 ולפנות בכד להודות מתביש-ם זו. במתלד ננועים
 אחר■ כותב, אני אלה דברי את מתאים. לולוסא

 שהם לי נודע אשר וידידים. חברים ביל ברור
 מקיף מחקר כי כמדומני, רב. זמן זה סובלים

להם. לעזור יוכל
נתניה בהירי, איתן

דקדוק דקדוקי
 'מכם. עלבונו את לתבוע צייד העברי חדקדוק
וזזה (העולם גסות. דקדוקיות שניאות שתי הדפסתם

 חוטית. ומפנסים קולנוע במדור קןצרות נרבים )793
 נזכנטים נרבים, ממשקל השמות כל במדינף. במדור

 לא שהדקדוק היהיר, מזלכם זכריים• הם אופניים
 מאד שנודה .-מאת ה|םניאד) עזבונו. את יתבע
דק משניאות להמנע צריד עתול ,אד העם■ בפי

\ דוקיות.
 אביב תל איתן, עליזה

 ישתדל הזה העולם צודקת. איתן הקוראה
בשגיאות. האפשר, כבל למעט,

ספורטיבית אוביקטיביות
 אינו שלכם,. הספורט מדור ,עורך גבאי. יהורזז

 ידוע הוא אוביקטיבית. אינפורמציה מספק,לכם
 לדרוש אפשר האם חד-צדדי. כאדם רב בי בר לכל

? ואוביקטיביות דיוק מושבע מכבי מחבר
 צה״ל עילם, גיורא

כן•
 ),795 הזה (העולם תאנרוף על במאמרכם

 לקרב שש לא ויספיש יצחק המתאגרף כי נאמר
 בירנבלום. אשר הירושלמי, הכפפות מלך עם

 וימפיש המתאגרף להיפר אמת. זו* בידיעה איל
מהוד :ה*זערכת לידיעת מיד• להתמודד מובל

 בשנים ובירנבלום ליספיש ביל :הפגישות ארבעת
 בשלושת בירנבלום את ויספיש ניצח ,1952—15146

• האחרונים. הקרבות
חיפה בן, יאיר

ה רוכבי את סוף סוף שזכרתם מצדכם יסד,
 יותר קצת פרסמו ).795 זללה (העולם אופנים,

ב לערוך עומדים אתם אשר תחרות על סרטים
אפריל.

 אביב תל פרידמן, בנימין
מועד. בעוד יפורסמו הפרטים

דם אין
 את למצוא בבקשה הגנבים אל לפניתכם בקשר

 סוף נ:ה אותי מעניל ).793 הזז, (העולם תנ׳ים
 או אליכם טלפנו והאם ? נמצא כלום הנ׳יס. עניל
1 לא

 ירושלים לביא, מאיר
 לא ביום, גבורים הפכו לא בלילה הגנבים

להזמנה. נמנו
משולשת טעות
שו של אינו )794 הזה ובית•(עולם ים המחזה

 מתי של מחזהו פי על עבוד אלא בתדורי למית
 ולא מער קבוץ חברי ידי על בוצע והמחזה מגד•

הזורע. קבוץ ידי על
 אביב תל ביברמן, שמואל

ה לזהות בקשר רק צודק ביברמן הקורא
שול ירי על נכתב המתרה שהוחלפה. להקה,

סגד. אהרוו מאת ספור לפי בתרורי, מית
דורס הצבא
 הלה (העולם הצבאית המכונית לתאונת בקשר

 וזוזסקרות בעית את לעורר לעצמי מרשה אני )796
 בם, רדנה• הבדל ללא הצבא נהני של בכבישים

 (כלומר, ״ל״ ,האות עם צבאית מכונית ראיתי עיני
קי 70 של במהירות בנוי בשטה נוסעת תלמיד)
 נוהנ תלמיד ראיתי אותה עקפתי כאשר לומטר.

ן זו בצורה הפקרות תמנע איך .המדריך ולידו
חיפה קרפף, משד.

מוצרט שד הצרות
 (העולם יזמוצרטיאוז תחרות על לכתבתכם בקשר

כי לידיעתכם להביא הריני )797 הזה  הקלאריג־ '
 לכלי הראשון בפרס זכה סימל-אור סטר טיסט

 אורי שלויבל 9 לעומת נקודות, 17 קבל נשיפה,
 יודע אינו אור שסימן נבול ז!ץ איל המחלל. שוהם

 לארץ לח,ץ יסע שהוא .החליטו השופטים עברית.
ישראל. את ליצג

אביב תל שמיר, אליהו
לדידידוש מתחרים

 ראש, בכובד תשבו ישבו
 : דידידוש עם נכבד עורר

 מבדח קליל, נאה מפעל
 וישר כל אמיתי הומור של

משמח. ולב והסה את מרחיב
, בה וקוץ אל<ה אך

בה. יהפד הסד תעורר תפשה
: ביעף בא ינורת אשר י

 האף. את דקדק אד הומורד
: נכבד עורך אליד לי בקעות ולכן

 מעט לתקל ברצונך אם
המעוות, את

,י- מלאכה. לדידידוש הנה
לך. ולא היא לתם כי

חיפה שביט, מוניה ■
 רות של קורותיה קראתי ברעד

 דיקטטורים. ברשעות ח#ה השביתו איד
״, זאת יבין לא ״גבר ופטפוט, הבלים ז

 סניגורים. יהיו לה הגברים כל
 מטכ״ל אותנו יהביו הטרם

 לפרוץ עור עלול כללי שמרד
הנ״ל הגיונו 'משיר באם -

ז לחרוץ בך ,יוחמר, בנות דיו נזר
טבריה מזרחי, רפאל

ו

׳ , ר י ו צ מ ת השבועון
ה ל י צ מ ר ו פ נ ־ י א

כמדינונת
נעי־ (ובלתי רבה להפתעה

 הידיעה גרטה לרבים) טה
 במש־ שעבר בשבוע שנפוצה

הסט הדו״ח : הקריות רדי
 או־מ של האחרון טיסטי
ב מצויים בארץ כי הראה
פקי פחות הממשלה שרות

 אר-- כמו •מדינות מאשר דים
 צרפת בריטניה, צות־הברית,

טסס״ר. ואפילו

המוקלט הדו״ח
במש הישיבה פרטי הרי

 נפי הבא, ם ל ו ע ה רדי
המ מזכירת ידי על שנרשמו

 באותיות הקטעים ערכת.
 ידי על ונרשמו נקלטו גקות

 שייניק. חיים המרגל
את לתת אסור האפטשי.

-----— ל המאמר כתיבת
 לפוצץ יש אותו. ירצח הוא
 להרוס הכוזבת הידיעה את
 שהבדי־ הדעה את היסוד עד

רעות הבא״ ב״העולם חות
--------עם שיחה ולחטוף
 השר. אודות לידיעה בקשר
הס את לחסל צריכים אנחנו

 בגן ־,פגישה אודות פור
הקריה.

בהמשכים הספור
(טוף)

הזואולוגי החידון
תשו נתקבלו שלא כיוון

 יכול איך הקוראים מן בות
הפת מרז לדעת הבא העולם

ז הארור רון
. בהמשכים המיילון

הדיקט — נ., רימוקרטיה
שלי. טורה

 משטר ■— נ., דיקטטורה
' בראשו אשר ומתועב, פסול
 מאנשי שאינו אדם עומד

שלומנו.
,. בהמשכים הציוד

כעולם הגבוהה האשח

798 הזה״ ,העולם


