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 מדינת־ישראל הקמת אחרי ימים ארבעה
ל שעפת דרך הלגיון של הטאנקים התקדמו

עב פעולה נערכה שעה אותה ירושלם. עבר
 דקיקה שורה ורק ציון, שער לפריצת רית
 עמדה בשייך־ג׳ראח, ירושלמיים, לוחמים של
 של בבדה בהפגזה שהסתייעו הטאנקים, מול

הלגיון. תותחי
 מפל־ לאשנבי מבעד שהציצו הלגיונרים,

 את עצרו מסנוור, אור לפתע, ראו, צותיהם,
 ליתר בן־אפריים, משה היה זה אור המכונות.

 נפגע בידיד, שהיה מולוסוב בקבוק — דיוק
והתלקח. רסיסי־פגזים על־ידי

פגי של התוצאה
הי זו רבת־אור שה
 הועבר שמשה תד,

הח לבית־החולים,
 משרות הוצא לים,
 אחראי ונתמנה קרבי

 קול־רר שידורי על
מגן־העברי.

 של קולו הפך מאז
 גורדו־ תנועת חניך

העב והגמנסיה ניה
 בנו ברחביה, רית
 שמי, פילולוג של

 למאזיני למדי מוכר
 מקול־המגן הרדיו.

 לקול־־רושלים נדד
 (שם !לקודישראל

 אחו,תו, גם עובדת
 ערך הוא פורת). לאה

(בני רבות תכניות
 ומחולות, פזמונים הן

 רוקדת), תג״אביב
 במחלקת בעיקר עבד

 !ד,רפורט־ התדשות
ג׳ות.

הע חודשיים לפני
 פעולתו את משה ביר
הכ אל הדיבור מן

למע הצטרף תיבה,
 הזה. העולם רכת

 האחרונה תקניתו
 השבעת היתד, ברדיו

 בן־צבי. יצחק הנשיא
הש — הראשונה תכניתו אחרי שנים ארבע
ת וייצמן, חיים הנשיא בו

 הגיל את שינה לא ,25 בן כיום משה,
הממו הצבאית הדרגה את לא גם הממוצע,

חברי־המערכת. של (רב־טוראי) צעת
 אלא אחר, חבר של במקומו בא לא הוא
 עתה. זה שהוקמה חדשה, מחלקת על הופקד
חד משנה, ״עורך התואר את נושא ראשה
ידי איסוף : פשוטות במלים תפקידו, שות״.

 משרדי של הקלעים מאחורי הנעשה על' עות
 גיבושן הציבוריים, המוסדות ושאר הממשלה
בעלי־משמעות. תהליכים של ברורה בתמונה

 ישראל ממשלת עיקר. כל קל תפקיד זה אין
 מרו־ ומיספרים אופטימיות הודעות שופעת

 והמאבקים הדיונים על האמת אולם ממי־לב,
מגיעה אינה כמעט בחררי־חדרים המתנהלים

 עבודת־ א7ה זו אמת גילוי לקהל. לעולם
ל קטנים פרטים צירוף של סבלנית נמלים
 סיכויים ניתוח עדויות, השוואת גדול, פסיפס

פוליטיים.
 היד, משה של הראשונה הגדולה הצלחתו

 בדרך׳׳(וז־ ,״ד,דיקטטורי על המיוחד הדו״ח
 עתון שאיני הזה העולם ).795 הזה עולם

 חומר־נפץ של זו לחבית הקדיש סנסציוני,
 שדו״ח לאמר מהסס איני אולם מעמוד, פחות

 בפרס בארצות־הברית, לזכות, עשוי היה זה
 דוד כי המפוצצת הידיעה לאומי. עתונאי

ל מפורטת תכנית חיברו ויועציו בן־גוריון
 בזדון הושתקה מסויגת דיקטטורה הקמת
מפ חישובים מתוך אחרים, עתונאים על־ידי

 של העיקריים הפרטים גילוי את לגתיים.
 כי אם משה, על־חשבון לזקוף יש זו תכנית
 עתונים שני לסופרי גם נודעו מהם אחדים

אחרים.
 ימים כמה לפני

ה מייסד ארצה חזר
קי אורי הזה, עולם
 ששהה אחרי סרי,

ב משנתיים למעלה
 החליט בבואו פאריס.
ה־|ץ מידת מה לבדוק

 בריה־ של :כאלה הכרזות-מלחמה שתי 1 רחמים
ת עצו שבוע הזח, העולם ושל המו  יותר זה — אחד ב

שי רנש כל האין מדי. 1 בלבכם אנו
ירושלים שמעון, מרדכי

רכ-גווגי גנרל
שר יותר רב שעשוע אין  יחש אחרי לע?וב מא

מד הזה העולם ח מו ב. ל שבוע נני ב. הוא ה ע טו שבו  ב
ע רע, היה שעבר שבו ב או יהיה הבא ב  או טו

ד : הצעתי רע. ע בכל תחרות־ניחושים לערו  שבו
ה המנחש כונ ב עד הזה העולם של דעתו את נ  נגי
שבוע וחזרה. לר,אהיר בטיסה־חינם יזכה הבא ב

 טבריה קובלסקי, אברהם
 שבוע באותו טוב יהיה שהגורל בתנאי
ויסכים.

דב שרות
שם בכתבה )795( הזח העולם  ב־ ״דיקסטורה ב

ר דרך״ מ א ש?ול? ״הטענה :או כן הו אם־ סו
שמעה ריקאי ת שהפכה לפני עוד הו בל  ושי־ סקו
ט טתית שפ מ בן פראג, ב מו ב  היה והמילולי הטכני ו

שהו ״. בהנדרה מ זו
ם כי לכם ברור ם הנכם אלה במלי חסי  לעובד מי

שע אחראי מדינה שרת שהוא בזה פ  מדינה מ
זרה.

עינת, שמעון
 ירושלים הממשלה, ראש משרד

 וכלל. כלל הזה להעולם ברור לא הדבר
 אבא שהשגריר בזמן ״בו : היה המלא הקטע

 בענינים לטפול מרצו עיקר את הקדיש אבן
 מגע ביצירת קולק עסק רשמיים, דיפלומטיים

 רשמיים הבלתי דפרטמנט הסטייט חוגי עם
 המקובלים. הדיפלומטיים הצנורות דרך שלא

בהש הואשם ומק״י) מזפ״ם השמאל בחוגי
 בתקופה עוד המערב במחנה מוחלטת תלבות

 על לשמור יהיה שאפשר האמין שבן־גוריון
 כן אחר ״רק הגושים. שני בין ניטרליות

ה של במכתבו צוטט אשר המשפט-.־ מופיע
 ישראל שמדינת הדבר פרוש עיבה. קורא

 עם היחסים קיום את קולק תדי על הטילה
 שרת' לא הוא מסויימים. אמריקאיים מוסדות

שלו. ממשלתו את אלא זרה מדינה
דצדומים כוז

ץ מה יודע אינני ע סדי לפרסם ותכם א ממרי  שבו
רטנ׳ות ת, רפו מו ל צו שתרעות מ  רבים עמודים על המ

מכילות ם יותר הרבה ו שר צלומי קריאה. חומר מא
שבני צמת שבמסנרת חו מ  רצוי עתונכם של המצו

מר להרבות היה חו ם. ולמעט קריאה ב מי בצלו
תל־אביב או־־ויה בן שבתאי 1

אין אחת, יחידה היא המצולמת הרפורטג׳ה םופולריות
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כן־אסדים משה עורד-משנה
מאד בהיר אור

כמעט זה היה

 5 אחר רצוצה. עברית
בגיל? ליהודי ניגש

ידע| שלא העמידה
 1הפ־ אך הכתובת, את
שני,? ליהודי אותו נד,

ותיק,| כידיד שנתגלה
 ״גם ידוע. עסקים בעל
]61לבסוף ידע. לא הוא

לפנית?: קיסרי החליט
ש יפר,־תיאר, לצעיר

 לא הוא לקראתו. בא
זה, צעיר : התאכזב
ש־| במספר הרביעי
 אותו הפנה נשאל,

המדויקת. לכתובת
 בכתיבת למעט כנראה המתכונן קיסרי,
 יותר, גדולה ביצירה עתה עוסק מאמרים,

 היחיד הוא אין בסוד. שומר הוא טיבה שאת
 גם׳ הרד,־יצירה. המתהלך הזה העולם בגזע
הקור את שהפתיע (עד כצייר לך הידוע דוש,
 סייב מת), הוא כך בספורו שבועיים לפני אים

 : דוש מודה הארץ. חיי על מחזה עתה זד,
 על ביקורת כותב כשאני סיפוק לי ״אין

 אחרים, להרוג ההולך אחרים. של מחזות
בעצמו.״ ליהרג מוכן להיות חייב

 דייג׳סט ביזנס אורן, ג.
 העתון הוא בטרם ני טען לא הזה העולם

 ״הבטאון אלא בארץ האחד מפלגתי הבלתי
 לשוס שיין שאינו בארץ היחיד הרעיוני

מפלגה״.
הקבוץ ;ידבר
אין ם ... ער מציני א לכן פהרון. כל שלנו לנו  הו

ם פ ת נ סרי... ולציניזם חברתי לניהילזם |  בתקופה מו
שנו )זו ם, לא אם אחד, פתרון י ער. הרי לבונרי  לנו

: א ו ה ו ץ. | כם, הקבו ץ עתונ  צריד הנוער. בקרב הנפו
ץ... דבר את )להביא ח הקבו פני לפתו ץ. איש ב  הקבו

כן ! מו תו, דבר את להביא ה ע כם. דפי את תנו עתונ
 תל־אביב שלומי, א.

 שיש גורם לכל פתוחים הזה העולם דפי
וה בפרט הנוער אל לדפוס ראוי דבר |בפיו

בכלל. אזרח ן

עתונאית !אחריות
ת על בכתבה ן בו סי רי נ  (זר• הדור ממערכת פטו

עולם שם נוצר )798 הזה ! לו הרו אי  1אליעז חברי כ
קל רנ פ ב ו רם. ממערי ם בעקיפין. נ טורי  ידי על לפ

רת \ ת. ידיעה מסי ב כוז
שתי כי היא, האמת  ב׳ פרנקל אליעזר את פג

תו1 אסר פקודת הוצאה בו בוקר או ד מ  העצורים ננ
חדרו ש שרדו )  ב־ 8.30 בשעה יערי. מאיר של למ

ר. ק בו דו יש כי לי. מסר פרנקל | ה ידיעה בי
שודים ששני ומרת א ! ת שוחררו הח  200 של בערבו

י ״ ל שופט ידי־ על | קר. 8ב־ זוהר ה ח הייתי בבו כ נו

תונו. למערכת זאת טלפן שהוא בעת ע
תו שמסרתי הידיעה את או ר, למערכת בוקר ב  הדו

ת שאבתי רו ה ממקו צי מ ר פו  אני היום ועד שלי אינ
כן לעתון שמסרתי לדברים אחראי מו שאת ו ב ל

ת צאו ת. תו האחריו
תל־אביב אלמוג, אהרן

חותכות המספרים
שי הנרי הסרט על בבקורהכם  הזה (העולם החמי

ח — הזכרתם לא )796 מרו ת ל ר ת שנה כו  בשם מ
אה קוצץ. שהסרט החסר״, את ״למלא  למבקר• כנר

ב יותר קל כם תו ה לכ ר אנגלי שמבקר מ מ  פעק א
תיו על ולהתפלסף שר כוונו  שכל שערוריה לציין מא

כול זה מהזה פעם קרא אשר דרדק  בה. להרגיש י
ם רק זועקים אתם שמא או שהמספרי ה בידי כ

ם לבקורת מועצה כש ומתעלמים ומחזות סרטי
ת פעולת ת זו זדוני שי ע בעל בידי נע לנו ד קו פנ  ו

ליתו.
יפו גינזברג, יעקב

תפלא ...הנני רו על מ ר עו ע מדו  שלא הקולנו
ר גילה צבו ע למעלה כי הקוראים ל רב  הפר. הפרט מ

רני שר סבו ש שאפ עי ממבקר לדרו לנו  עתון של קו
תו שיהיה תפוצה בעל ל כו  יצירה בין להבחין בי

יצירה. אותה רבעי שלשת לבין שלמה קלאסית
תל־אביב בליטה, שמעון

 הפרט מן כי )795( הזה העולם הזכיר לא מדוע
שמטה וואדיס קוו ן שלמה מערכה כמעט הו

 תל־אביב ר. ש.
 מיו־ בהצגה הסרט את ראה הזד, העולם

 במי הסרט הוצג בה המפיץ, במשרדי חדת,
 קוו אם מטרו מנהל את שאל כאשר לואו.

 תשובה קבל קיצוצים. ללא יוצג וואדיס
חיובית.

הקוראים קציצות
ת בכל ד מרה זועקים אתם הזדמנו  הצנזורה' ננ

 הצנזורה של המספרים ננד לזעוק אני בא עהה
שלכם.

ת מסטר )798( הזה בהעולם לקרוא נדהמתי רו  שו
פן. את ציין ששמי תבי זה שהיה לי נתברר סו  מכ

כנו האחרון תו  העורך יטל בקורתו על בקורת היה ש
תבר רירי. של שירו "על ת שלקטתם מס או פ כ מ מ

ר תבי פ ס ת מ רו תן וערכתם שו ת או  עיניכם כראו
שי שרק כד שר את עצמי אני הבנתי בקו  בי־ הק

ם אם וניהן. תבי להפתר ברצונכ מכ שו קוראים מ  ע
ם זאת תש אל אד המקובלים המשרדיים באמצעי

תם ידי על הבא לעולם לחום ת הכנס ס מ ם ב  סדו
הזה. העולם טל

 נשר שבים, מ.
 השיר את ברצון מפרסם היה הזה העולם
 את גם שביט הקורא לו המציא לו במלואו,

אחד). דפוס עמוד (בערך לכן הדרוש הניר
לאט הולכים השילוח מי

״י את לתקוף עוז מצאתם א פ ר בענין מ שי ה מכ
.797 הזה (העולם יערי ח״ב של בחדרו אזנה ( 

שכי את הקפתם כ הפרגוד, מאחורי החוטים מו
ח ראובן דו, מתאים שמו אשר שילו אז לתפקי  מ

שי 250 שלח אה מחתרת אנ שנת לאריטרי  .1944 ב
שבני ב חו טו שו ש  זה בכיוון לחקור תעמיקו אם תע

צופה את ור-נלו שר המפלגה של ,האמיתי פר הש א
ב אחר מקרה יש האם המדינה. על כליל תלטה
שר שמפלנרז עולם ד קיבלה א ס כי ב מ אהוז 37 ה

ת לו ת תעסוק הבוחרים, קו לו עו פ שאיות ב  מעיל ח
שטרים הקיימות אלה ם במ טרי טאלי !טו

ה חבר על לי ידוע ס עה מטעם אחר כנ ז. סי רי  ח
שך כול לא רב זמן שבמ  טלפוני קשר לקבל היד, י

תו קר, 8 שעזז לפני מבי שעה בבו ם בה ה כנ  המאזין נ
דו. להפקי

שאיר שמי את לחתום לא לי תרשו ה בידי ולה
שאי מנגנון תי. דזדוות הדאנה את חח  אם נראה או

יצניחו•
אביב תל ״א״. לבחור יוסיף שלא אחד
 החשאי למנגנון הועבר לא מכתבן תצלום

המערכת. ידי על הושמד
הנחשון

שב אני ב כד כל להרבות צריכים. שאינכם חו
שחקי יותר להצטמצם אלא ירים משחקים הארץ. במ

תל־אביב שטינמץ, מנחם
 הבריטית הליגה את מבכר הנחשון עורן

 הנחשון לשלום לערוב יכול אינו המענינית,
 הלא הארציות בפעולות ברובו יצטמצפ באם

עקביות.
שון ט ...נח ר שיעמום את במקצת הפיג הספו  ה

ם... על ששרר שי המנר
ירושלים גורן, יחיאל

ר לכל רדיו מקלט מגישים ...אתם ת ה פו כונ  של נ
שים. 12 שקעה כי שכחתם ניחו  לערד ל״י ז של בה

ת )לקניית ם(. עם גליונו שי כל תלו ת אחד כל יו כו  לז
במקלט...

תל־אביב ד,ופרט, אליקים
ה ההשקעה בחשבון. חלש הופרט הקורא

ל״י. מיליון 3 בערן היא נדרשת

מכהביס
שרת מלאכי
ה לאחד היה העולם הפד האחרונים בהדשיס

ץ, ביותר הרציניים ונים עת  קובע ופסק־דינו באר
ם ם כיו לם רחבים. בחוני א לי נדמה היה או  שהו

שביל שילם ד יקר מחיר זה ב א  אומץ־הלב אבדן :מ
שר-ההתקפה תו שציין וכו שנים או ת. ב דמו הקו

הגליון  שיכנע )799( הזה העולם של האחרון ...
תי  על שלכם המוחצת ההתקפה כד. הדבר שאין או
שה צלנו הקרויה הקאריקטורה ועל שרת מ  ״מדי- א

מה היתה ניות־הוץ״ ט דונ מע ת כ  העזה של קלאסי
אית אמה. למען הכל המקריבה עתונ ה

חיפה אורן, ברוך

שון במתנודהריכוז ...להתראות שראל... הרא בי
;^׳ תל־אביב פלמן, דויד

טין. בל*י־מוצדקת ...התקועה ב<' יודעים הכל לחלו
שראלית מריניות־החוץ כי ת הי הל  -.; בן־ ידי על מנו

ריון. ח נו ת׳, שילו שו ת ועליהם ו פל  האחריות כל נו
' י שר־הטכם. אלא אינו שרת / /

״ תל־אבב קולמן, אסתר
ד כל ש הכבו שול ם למ טו — הדגול המדינאי  או

ק, ר מ ס דבי מין אבנרי אורי פו שראלי ובני  ן — ד׳י
שה את זאת, בכל מעדיף אני אולם א שרת. מ הו

ירושלים פורת, ישראל ■ניע*תי" פשיט

העולס
א ב ה

עון שבו ר ה י ו צ מ ה  
ה י צ ם ר ו פ ־.נ י א ל

 המטרות נגד ההמונים קרב ה־ הקירגיזי הגדוד ד. גה
 מתנגדי. של האנוכיות הועמד בבטום, החונה ,2402

• הכן. במצב
מכתבים •

לי ״התקפת התמונה את
ה־ (העולס מאו־מאו״ של לה בהמשכים המלון

ר׳ ת'אל מעשה •ז טיי היה שעבר) בשבוע בא, מו
אם אח״1ו.1'״)א לכנות ריןנדגי השחור כוחות של

העולם מכל
להגנת בפרץ עמידה המחר, ברית־ ברחבי פשטה בהלה

היתה, היא מזה. גרוע לא ההמונים׳ זעם של הפגנה
 על עשוי אבל טרור, ראה נ.

כוחות של גואל מעשה יזי.
הפוכה. כמשמעו, פשוטו

 ירושלים ישר, עובד
התמו־ צודק. ישר הקורא

ה בשנית, בזה מובאת נר, גנתלה בפרץ עמידה מחר, השבוע כשנפוצה המועצות
המדינה. עצמאות  סכנה קיימת כי השמועה

לאינמטינק־ פניה נ. הסתה,בישראל. למלחמה מוחשית
במהופך. לא פעם

 האספסוף של השפלים מים הרוחות את להרגיע כדי
 נגז אותם לעורר כדי המנוון עתון האדום, הכוכב הודיע
הג־ ההפן שלי. האידיאלים גר־ הטוראי כי האדום, הצבא

 אנטונוב, אנטונוביץ׳ גורי
פלו־ ה/ מחלקה ,2 מס כתה

ו הענינית ההסברה מן מור
ב־ מנהל. שאני האובייקטיבית

800 ר!זה״ .העולם


