
העולס
ז ־ ו ל ־ ה

 המצדד השבועי!
ה י צ מ ר ו פ נ י א ל

אביב תד .8 גליקפוז רחוב

:הראשי העורך
י ר ו י א ו נ ב  א

המערכת: ראש
ם ו ל ז ח כ ש

תבנית: משנה, עורך כיתוב: משנה, עורך
ש ו ד בריאל נזסני) אלסז סיפאל

: חדשות משנה. עורך
שה ם ס בדאםרי

: הראשי הצלם : הראשי הכתב
ל :באי יהודה נולדם: פו

:מדורים עורכי
תדמור. תמר נבע. ירוחם נבי. נפח בשן. יחיאל אלמו. מיכאל

) תיאטרון נליר ״ ל ה א ,

מני) טל .136 ת.ד.  66785 (י
 ״עולמסרם״ :למברבים מען

 :בירושלים המערכה משרד
אן) המלך דוד רחוב  .ייולי
ל ו י מ ר ש . מ ד ע ס ה

:קבועים משתתפים
בר. אוסקר ארנון, דור ם טאו סי, דירי טיארי. פילי  שש. צבי מנו

חיפה: מערכת, ראש מ מ״ : ירושלים מערכת, ראש
כרמל חיים רוביננר דוד

חוץ: סופרי
טי אל דנון, גבריאל נ׳יבובם. מונ רון שמו  מי

ל ם הזה העולם : מו״ ס בע״ ס : מודפ מ ישראל דפו ע״ ת״א ב

 שרו־ אמיל עם הראשונה בפעם כשנפגשתי
 חסי־ למסע־השמצד, קרבן הפך כבר ראק,

 בגניבות על־ידו שהואשמו אלה מצד תקדים
 וה־ הגנבים מתפקידו, סולק הוא ובמעילות.

נשארו. מועלים
 מוכן מר־נפש, אדם בו למצוא ציפיתי

 ברבים. יריביו בזיון את לגלות כדי לכל
 פניתי גם בדיוק זו מטרה לשם האמת, למען
 מקיפה בחקירה להתחיל אז החלטנו אליו.

 והסוכנות, המדינה במנגנון השחיתות על
 פרטים כמה לנו יספק שמוראק כי וקוינו

חיוניים.
 שיווי־ בעל שקט, אדם מצאתיו, לתמהוני

 אל בחיוב התיחס הוא לדוגמה. נפשי משקל
 — בחקירה לפתוח אותנו עודד מטרתנו,

 לו שנודע פרט כל לספק במפורש סירב אך
 ב״ להתנקם רצה לא הוא תפקידו. בתוקף

כגמולם. להם לגמול משמיציו,
 לא גם גאוני, טכסיסן היה לא שמוראק
במפ המצליח הסוג מן מבריק פוליטיקאי

 בעל הגון, אדם פשוט היה הוא המדינה. לגות
 העזתי לא ויושר. צדק של ברורים עקרונות

 ה ל״איש אותו שמיגינו לו לגלות אפילו
להי אותנו לשכנע ינסה פן מחשש שנה״,

מזאת. מנע
 שהיה, מי הסתלק שבוע, לפני כשנפטר,

הציבורית. בזירה האחרון הג׳נטלמן אולי,

 פצצה כנושא בדין שחויב שילנסקי, דוב
 במחנה־האסירים ׳כיום כלוא במשרד־החוץ,

 במיון התמחה הוא רמלה. ליד מעשיהו,
 הסוציאליות. בבעיותיהם ובטיפול אסירים

 בתפקיד רבה כה במידה הצליח כי מספרים
 בשרות להישאר לו הציעו שכבר עד זה, יפה

האסיר. מדי את שיפשוט אחרי בתי־הסוהר
: הבא המכתב את ממנו קיבלתי השבוע

 רשימה שום על הגבתי לא מעצרי •למן
 מתוך אולם בעתונות. אודותי שפורסמה

 בה בתקופה האובייקטיבית לגישתכס הערכה
 על דווקא להניב החלטתי משפטי, התנהל

רשימתכם.
 אותי צרפתם אתם שגם לראות השתוממתי

 רושם ויצרתם הטרור״ ״נתיב על לרשימה.
הפעו בכל אחת ושיטה אחת קבוצה כאילו

 ״המיוחד :כותבים אתם מניתם. שאתם לות
 להופיע כלל ניסו שלא הוא אלה לאנשים

 צבו־ אחריות עצמם על לקבל הציבור, בפני
לכלל.״ כוונתה את להסביר למעשיהם, ר־ת

 את עצמי על שנטלתי להזכיר עלי האם
שע ובמשך שעשיתי, למעשה האחריות מלוא
 בית־המשפט באזני והשמעתי עמדתי תיים

 בהפגנתי, שהיתה הכוונה את כולו והצבור
 עם הטמא המשא־ומתן על השקפתי ואת

1 גרמניה
 הנשגבה המסורת את מבין שאני כמה עד

 ולוחמי־חרות־יש־ הארגון־הצבאי־הלאוסי של
האר אחד עם שנמניתי כך על אני (וגאה ראל

 זו במסורת פגעתי שלא בטוחני האלה), גונים
להת שעלול כפי שעשיתי, המעשה על־ידי

מכתבתכס.״ רושם קבל
סליח את מבקש הייתי שילנסקי, צדק לו

 על שנית יעבור אם אולם מלא. בפה תו
כי יווכח )799 הזה (העולם הטרור״ ״נתיב

 מעשי־ מבצעי מרשימת בפרוש אותו הוצאנו
 מסך מאחורי שהסתתרו ד,פחדניים, הטרור
ל התנגדותי כל עם אלמוניות. של מכוער
להע אלא יכול איני כאמצעי־שיכנוע, פצצה

ואומץ־לבו. יושרו על שילנסיק את ריך

 להזכיר כדאי אומץ־לב, על מדברים כשאנו
 הזה העולם להודעת הנוגעת אחרת, פרשה

משות ביקשו הציונים־הכלליים כי )802(
 שרת. משה פיטורי את בקואליציה פיהם
 הסחמך תוקף, בכל הידיעה את הכחיש הדור

 נעזר לבון, פנחס של חריפה הודעה על
 השר סרלין, יוסף של בשמו גם אחר־כך
הצ״כי.

 למרכז הבא המכתב את כתבתי השבוע
:הציונים־הכלליים הסתדרות

 שבא־כח הידיעה את פירסם הזד. ״העולם
 הגיש בממשלה הסתדרות־הציוגים־הכלליים

הדרי את מפלגת־פועלי־ארץ־ישראל כח לבא
 מר הנוכחי, החוץ שר של להחלפתו שה

 בשטח האחרונים הכשיונות עקב שרת, משה
החוץ. מדיניות
 המקורבים ממקורות נתקבלה זו ידיעה

 לנו ואין הבריאות, שר סרלין׳ יוסף למר
הוכ היא אולם באמיתותה. לפקפק יסוד כל

 ולדברי לבון, פנחס מר ע״י רשמית חשה
 דרישה קיימת לא כי סרלין מר אמר הדור

 של להחלפתו מפלגת־הציונים־הכלליים מטעם
שר־החוץ.
להח הדרישה את שקיבל הרחב, הציבור

 תמה וכמוצדקת, כהגיונית שר־החוץ לפת
 וחומר קל סרלין, מר של דבריו למקרא מאד

 רוקח, ישראל מר ציוני־כללי, ששר אחרי
 שר־החוץ את חושב הוא שאין בפומבי הודיע

לתפקידו. מוכשר
 נמצאת בוי העדין המצב את הבנתנו כל עם

תפקי הרי אלה, בנסיבות קואליציה מפלגת
 פונים אנו האמת. את לגלות הוא כעתון דנו

 רשמית לנו להודיע בבקשה לכן אליכם
 הייתי הנ״ל. לסתירות הרקע את ולפרסום

 תחת דיפלומטית, שהכחשה להדגיש רוצה
ב כנסיגה להתפרש עלולה קואליציוני, לחץ
הצבור.״ עיני

 אותה אעביר זה, למכתב תשובה כשאקבל
לידיעתך.

 ה־ שאין כמובן, יודעים, וותיקים קוראים
 בפה מדבריו בו לחזור כלל חושש הזה עולם
 המקרים אחד טעה. כי שוכנע אמנם אם מלא,
עתה. להזכיר ברצוני האלה

 מסרנו )800 הזה (העולם שבועות כמה לפני
המ קאזיס. התל־אביבי .עורך־הדין על ידיעה
 שהתעורר דבר לעד, שוחד במתן היה דובר

בבית־המשפט. הצדדים אחד בטענת
 בלבנו נתעורר הידיעה פירסום אחרי רק
 באותה פרטים כמה לאמיתות ביחס ספק

 כי שהעלתה שניה, בחקירה פתחנו רשימה.
 וכוזבת, מטעה היתר, הראשונה האינפורמציה

 הפעם נכשל מאד, מוסמך איש המודיע, וכי
הו שקאזיס נכון זה אין כי בררנו, בלשונו.

 וש־ המתוזי משפט בית בפני למשפט עמד
כ במקרים תמיד׳ כמו שוחד. במתן הואשם

 לבקש בכשלון, להודות מהסם אינני אלה,
הנפגע. סליחת את

מכהב־ם
? התפטר

ת שום ה )802 ,799 הזה (העולם חוץ מדיניו  אינ
ה מן הזלה... להיות יכולה רמצי א עליה האינפו  הי

א מתבססת... א החוץ שר י סף הו ת. האו עו  ידי
ת לפניו או ב ת דל מו ה. המסכנו מגי ר סו אינ  ועל מה
ת פרושים סמר א אלה ומסכנו ת את מכוון הו  מדיניו

ת לפעמים כורה התו•(. ת. אינן שהמסלנו כונו  אז נ
ם שי ת מתננ או ת. ונוכחים הנוכחית במצי בטעו

חולון חלפון, יעקב
ם בכלל במה בעצם שי  שר *ת הזה העולם מא

אינני ? החוץ שלון איזה תופש ... א כ לשר הו ©
האוד אם החוץ ש בריא. בהניוז סבור, איזנ  ללרב שי

שבוננו)... ועל נגיב את  היחידה האורינטציה ח
א לנו שנותרה ת הי שלון העולמית הציונו אור ובכ
ש בו־נוריון. דור אשם זו ינטציה שרד אי  החוץ מ

 אולם להנהגה סילבר החזרת על המליץ אכן אבא
ריון בז ט להשאר רוצה נו  נ׳י., בי. יתפטר יחיד. שלי
שרת. לא

נתניה רוזגר, עודד
תו את הצעתם  לא הדבר שרת... של התפטרו

ש... יועיל א לא לאי  מ-0ה על הלו. את מכוון הו
ת־גן לבנה, אריה להתפטר. כולה שלה רני

שפוד במלום עמו את ל  שלנו החוץ שר על ז
 על בלורת כל כורם למתוח חזה להעולם כראי

ת התכניות טיו לי א הפו  מאר יתכן בהן. דונל שהו
ם למסכנה יניע שאז  עליו שרת על ללטרג שבמלי

מו. על ללטרג עצ
ירושלים קדמון, מרדכי

פין. ולא שר יקללך
קוראים/ןןיט ד?ןת
 ביותר הגדול השיחרור לוחם היה סטאלין יוסף

אמן יורש העולם. בתולדות  ישראל. לנביאי נ
לתכ ביחס )802( הזה העולם של המסולף התאור

כו׳ ספרד מלחמת האדירה. החומש נית  את מנלה ו
תי... פרצופכם מלחמה... מחרחרי אתם האמי

 תל־אביב טבצ׳ניק, יצחק
ליז על המאמר לריאת את ...כשסיימתי א ט  לא -

חתי לאלף הנליון את וכרעתי להתאפל יכולתי
צד כות. ם אתם כי  שרצח לאדם שבחים לחלל מעיזי

שונה, החומש בתכנית רוסים מליון 10 טי הרא אנ
? היטלר צוואת את שמילא מובהל שמי

 תל־אביב לויצקי, ישראל
 סועים. לויצקי והקורע טבצ׳ניק הקורא

 משאיר הוא נזף. לא שיבח, לא הזד, העולם
לקוראיו־קורעיו. זאת

אור את ללחתם מנין לו המצהיל התי אי  סטאלין כ
ם הצבא למפלת שנרם הוא לין במלחמת האדו ? פו

 חיפה שמשוני, דוד
 הסתמכה הזה העולם של החקר מחלקת

 הרצאותיו : בלתי־מצחיקים מקורות שני ל8
 הצבאית באקדמיה טוחאצ׳בסקי המרשל של
 פיל- המרשל של זנרונותיו מוסקבה, של

 האדום הצבא כי מסכימים שניהם סוזסקי.
 האדום שהמחנה מפני ורשא בשערי מוגר

עצ מערכה ניהל סמאלין)—(בודיוני הדרומי
 פקודת את למלא בנדקוס בגאליציה מאית

 ליד הפולנים את לכתר הסובייטי הפיקוד
ורשא.

ת לפרסם הונן זה אין לדעתי ת תמונו פו  מזוי
פ )802( הזה בחעולם הלהל. את ולרמות ד הו

ה סה ת אלפי המראה תמונ לוב של תמונו שו מלנ נ
ל. רוסי המון בידי אות כו  שה- להעיר ברצוני כבי
א להל ת סיני. הו או של הן והתמונו  טסה-טונג, מ

ת חמשת ומלבד ת). התמונו שונו רא
 מזרע החינוכי, המוסד שוארץ, לאה

 של למכתבה שבועיים חיכה הזד. העולם
 לכך. לב ששמה היחידה שוארץ, הקוראה
 סמלית. פוטומונטג׳ה כמובן היתה התמונה

מאורע•אמיתי. של תמונה לא
תו על אן אין כי לומר יש סטאלין של מו  ענין כ

היג או זרה״ ״מרינה של ם זר״. ״מנ אי נז הםדי.
מר הרים ת על ליבם. עם אשר את מלו  שלא מנ

שלטון תחת לחיים וליהודים כאן. לנו יבולע  ה
טי... ד לנו אסור אבל הסובי  ובי,רושת באמת לבנו

 יבגוד לא כי לנוער לשנן חייבים אנו האדם. חיי
 נרצחו אלה וליושר. לצדק לאמת. בדבקות ביהדות.

תו ידי על. לר. בדם אנו סטאלין או  נכנע לא ו
שום לו. פנים. ב

תד־אביב בר־לב, אליעזר
ץ כקורת או גכואה

ראנו את שלכם הסרטים מבקר ראה היכן  סי
ץ !בחלום ? ברזיראק דה א )לארץ בחו תב הו  כו

צנ בטרם )803 הזח (העולם בקורת בארץ. הסרט הו
 תל-אביב דוד, שושנה

בה בתל־אביב הסרט את ראה הזה העולק
•מיוחדת. צגה

״הארץ״ אדון
 הארץ ועורך בעד שוקו. נרשום על ...המאמר

ת בי עורר )803 הזה (העולם שבו ת... מח ם נונו  מהיו
תעתון. את לקרוא חדלתי

 תל־אביב גורפיין, ברוך
י הזד, העולם או הארץ

תו ...מלאכת שב ח מ
 חיפה נאמן, א.

שיו ע מבין אני עכ א הארץ מרו ב הו  שב- הטו
המדינה... עתוני

הרצליה כהנא, אברר,ם
המערכת מובטלי
 בזים אתם )801 הזה (העולם אבטלה על במאמר

ב של העבודה ליום ם״ ״סבו שי שלטי ה (בככי
שי את נם נראה אם אולם ז)•אר  הזה העילם אנ

שלט חזה העולם לנו יתנלה זו, באספקלריה  כ
ה ״י המונ לכאן. ופעם לכאן פעם רובוטים. ע

ירושלים מררי, יהושע
חד הקיבוץ כחבר  הנני שדה-נחום. וחבר המאו

שתומם שומת את הפניתם שלא מ הצ של לבו ת
 האבטלה במצב כיום. שגם לעובדה הרחב בור

ת. בידים מחסור בקבוצים יש בארץ. הלשה בדו  עו
אין לצבור להסביר מתבקשים הנכם  התופעה. ש

שמה מו נוראה כד כל לבוץ. ש שבים כ בעיר. שחו
 לעבודת מרכז ולא ריכוז מחנה לא הקיבוץ אין
מו את לקנות רוצה הזה העולם אם כפיה. ל  עו
ה של המוקד נקודת את המשקף כעתון זו בשעה

ת להטיף עליו תקופה. על אזרח כל ולהפנו פו  ו

לקבוץ.
שדה־נחזם אבני, עמוס

ת חרו האופנועים ת
□ היו מתקיימת
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כדיוק 1400 כשעה

כת לחזות החפץ הקהל
לג לכוא מתכקש חרות

 נתניה כככיש הירקון שר
ה שוטרי 13.30 בשעה
 את לקהל יורו תנועה
 התחרות למקום הדרן*

 ככל תתקיים התחרות
שהוא. מזג־אויר

 של זה צד על פעם לא הצביע הזד, העולם
להסבירה. ימשיך הבעיה,

הטרור דם
ת מו לי  אתם מרבים האחרונים החודשים של בג

שט העכור הטרור גל נגד להתריע  הארץ בכל שפ
ת לי ענו בכם. גם היתר. בין ופגע. הבטו :בכנו

אין טהור שמצפונכם אתם חים  אחריות שמץ לכם ו
ה? למצב מוסרית  מאמריכם את אתם הזוכרים ז

שתלטו המפלגתיים העסקנים על  י־מריגה על שה
שה שהנוער מו כב  ״בעלי לצעירים קראתם ? בד

ם את לקחת דם״ ה אותם היו מי לידים. העגיני
שי ? צעירים שוב שהורגלו למיניהם, המחתרת אנ  לח
ת. כל את תפתור שפצצה הבעיו

 נוגדל־אשקלון הלסרין, ישראל
 התריע מראשיתו נקי. הזר, העולם מצפון

לאח הנוער את קרא הטרור, נגד היסום ללא
צבורית. ריות

ת לאחרונה אנו עדים פעו ת לתו לכו ת ההו שנו  ונ
ת של שויו ת התנג סדו מו או על נוצריים. דתיים ב מ

ם רעות ב עוברת אלה מעציבי ת רו  בארץ העתונו
מיה. ת, אותה בדו ם המגלה עתונו יבקרי

ת״ ת. הדת נגד ״התפרצויו  תבל. קצוי בכל היהודי
א היא מ סו שהמדובר כ א כ  ננד הגילויים באותם הו
ת אחרת דת שו נזירים. הכאת ישראל. במדינ התנג
ת יות סדו ״ד להפצת במו תנ  ננד והסתה ה

ה מקומם אין המסיון, ש הדוגלת במדינ הדת. בחופ
תל־אביב בליטה, שמעון

הגדולה האחות
ת הדן במאמרכם קראנו ת משק בבעיו עו (העו ע

מון עדה שלו; המנחלת ועל )795 חזה לם מיי
ף ברצוננו ש. להוסי  עלה הערבים) באחד ש(החד

ם דוכן על אמי רה האוכל בחדר הנו  ונאם ומדריד מו
א על ש א ביותר. מענין נו הו . :ו א״י ס מ ערכה ,

ה״. ותרומתה א השאר ובין למדינ ״זו .אמר הו
שאי בארץ. ביותר והגדולה הרצינית המפלגה הי

תיה ה פו תי כונו ת הן ו פני ביותר. הרצויו ש מ
בקואליצ יש אמנם השלטת. המפלגה היא
ת, עוד יה הקובעת.״ היא אבל מפלגו

ת מתעמולה חוץ *גזו במשק קיימת זו פוליטי
תיהם את לברר כדי מכתבים פתיחת רה. ה נטיו

ת טיו לי אי המשק הנהלת התלמידים. של פו
ם והמורים בזה. מסתפקת נה רי מאזיני הדל מאחו

שיחות והחלונות תות ת ל כש בחדרים. המתנהלו
נו י*" שאלה. פני שה שזה תשובה קבלנו ב ״מסי נע

ת״. בות כיו חנו
עיינות נושק תלמידים, שנים־עשר

האשה זכויות להגנת
ת אינני א צ ם מו שי שאם את להביע סיי מ נפ
י שא שי מכתבו ת- וייס ו כויו הז ער־לוזננ  מחהנו

ם הנגר ע )80) הזה (העזי ה שהצי תו פ  בתי-בושת י
קוח תחת תי. פי שי מ מ

ה רוצים אנו ם בריאה. במדינ שי ב בריאים באנ
ם וברוח. ניו׳ ש קהת מה י ע״ י קצו  תחת זה ״מ

דו. פיקות ד עו ם וי ע להדבירו במקו שה היה טדו  א
נו בעניו עוסקת אי ף ש סי ה לכבודה. מו ת או רי ־  י

ת פנית הנפשי הגו . ו א ז.. ם שגברים יתכן י מי  מסוי
קביו ק י שה איו נשים. שי חייהן חורבז עי סיפו  הא

א בזנות עוסקת שפעת אי  פי ויל אף רב. כסף בה
שכורת פיקוח, תחת משכורתה תהיה שאם של מ ממ
שה תהיה אם ספק תית. ע שתעסוק א זה. במקצי

תל־אביב קסיטולניק, פרידה

העולם
א ב ב ת ד

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

פשעיכ
 נידון מאסר לשבועיים

 המולד, שעורר אדם השבוע
ממשלתי. במשרד

עורי הוא האשמה:

מתרדמתם. הפקידים אח

סיסמאות
לסיס הצעות של סידרה

ה הכנסות להגברת מאות
 : בזה מובאות מדינה

 על הבלו הכנסות לעדור
: הטבק
 אל ! אנוכי תהיה ״אל
 על חום ריאותיו, על תחום

״בעשן עלה 1 המדינה ! 
הב הבריאות, ״הבל :או
 !״ עשן ! הבלו את רא

 בעד לעשן ״טוב : או
״ארצנו !

 על הבלו הכנסות לעידוד
: חריפים משקאות

 את מברכת ״המדינה
'1 שיכוריה

מס.״ יוצא—יין ״נכנס
ה מס הכנסות להגברת

: דלק
והמ היבלות על ״רחם

!״ במונית סע — דינה

המוסיקלי החדץ
מי כרטיס משיגים אין

? לתזמורת נוי
 יוגרל הפותרים (בין
בתור). מקום

804 הזה״ ,העולם


