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 בלבך• צער כשהרגשת התעוררת אתמול

 חדשים ששה כמעט לך צפויים עברו. החגים
? מה חבל, ממש. של עונת־חגים ללא

 אנחנו זה. בצער להשתתף לא לנו הרשה
 :בלבנו נהדרת כשהרגשה אתמול התעוררנו

עברו. החגים השם, ברוך
 ששון הוא לאחד יגון עולם. של דרכו זו

 את שוכח אתה נח. אתה בחגים לזולתו.
 השדה. את או בית־החרושת׳ את או המשרד,

 לדוציא חייבים הזה העתון עובדי אולם
 ימי־ ששבעה כך מתוכננת העבודה גליון.
 להעביר בקושי מספיקים קדחתניים עבודה

המסו המכונה דרך תמונה וכל שורה כל
 של מנגנונו את המהווה הגלגלים, רבת עפת,

לאינפורמציה. שבועון
 לנו מנפנף המדפיס המנגנון. משתבש בחג
 הנטפל האיש הביתה. הולך ידידותית, ברכה

 שישנם) ילדינו(במידה בשלום דורש בגלופות
 ־לים ת האינפורמציה מקורות רוב ונעלם.

 אחרי להת׳ :האומר שלט דלתותיהם על
החגים.
 ווצה אתה להופיע. חייב העתון אולם

 בחנים. גם בעולם, מתרחש אשר את לדעת
להת שהות יותר לך יש אף בחגים אדרבה,

הכתוב. בחומר עמק
 השבועונים מצאו בהם בארץ ימים היו
 בחגים. הופיעו לא פשוט הם : נוח פתרון
 שאר ואנשי זה׳ מוזר נוהג פסלנו אנחנו

 מאד יתכן בדרכנו. ללכת נאלצו השבועונים
 את (ובעיקר, אהבתם את הגביר לא שהדבר
אלינו. נשותיהם) אהבת

 החלטנו אלה, בצרות די לא כאילו השנה,
החג. לקראת נוסף גליון להוציא

 את לך להגיש היתר, העיקרית המטרה
 על עבודה, שנות שלוש של הרצוף הסיפור

 וכשל־נו־ הצלחותיהן וירידותיהן, עליותיהן
 הקוראים; רוב את יענין שהדבר קוינו תיהן.

 אולם טעינו. לא המכתבים, לפי לדון ואם
 נאמנים, קוראים של מסוים אחוז גם היה

 בגליון מצאו שלא בהיר, בזכרון המחוננים
 החומר רוב את זכרו כי חדש, הרבה זה

 מקופחים, עצמם את הרגישו אם במקורו.
נא. יסלחו מהם, כמה שכתבו כפי

 לגליון שניה מטרה גם היתד. כי אסתיר לא
 שאי־ נסיונות כמה בו לעשות רצינו זה.

והאפשרו התקציב במסגרת לעשותם אפשר
 תהיה מה לדעת רצינו רגיל. גליון של יות

 על מודפס מוגדל, לגליון הקוראים תגובת
 — ובעיקר יקר), (ויותר טוב יותר הרבה ניר
בצבעים. שער על דעתם מה

 שערים בעבר, הדפיסו, כבר שבועונים כמה
 התלהבותנו. את עוררו לא הם צבעוניים.

 לייקר היה מוכרח מאד, יקר היה המחיר
 לא בארץ ההדפסה איכות וגם הגליון. את

 ה-ה יכול צבעוני ששער כזאת לרמה הגיעה
העין. את להרהיב
 שלנו המיוחד הגליון של הצבעוני השער

 בצבע. שימוש של חדשה צורה של נסיון היה
הש אותנו. שיכנע דווקא הוא האמת, למען
 האם אותך? גם שיכנע האם היא, אלה
 ? לצורת״קבע להפכו שרצוי חושב אתה
 זאת, לאפשר כדי שכדאי, חושב אתה והאם
 אולי, חושב, אתה האם ? העתון את לייקר

 לו ולהוסיף הגליון את לייקר בכלל שכדאי
? עמודים מספר

 מבלי האלה השאלות כל על להחליט קשה
 קוראים. של גדול מספר של דעתם את לשמוע

דעתך. בחוות לנו עזור אנא,

 הזח העולם כי פעם לא שמעת הסתם מן
 כוי וחסר־אחריות. קל־דעת פזיז, עתון הוא

 גם הוא סיפור. לך אספר זאת לך להוכיח
 החלטות מתקבלות איך אגב, לך, יסביר

מפלגתי. מצע כל לה שאין במערכת

©

 המדינה פרקליט הובא שבועות כמה לפני
מפ שמת אדם במכוניתו שדרס אחרי לדין,
ונקנס. בדין חויב הוא צעיו.

 כי בישיבה, הציעו, חברי־מערכת כמה
 אר. ידרוש קיצוני, קו ינקוט הזה העולם

 נתקלו הם האשם. הפרקליט של התפטרותו
 שדעתם אחרים, חברים כמה של בהתנגדותם

הפוכה. היתה
 נגעה לא ביותר, חשובה היתד, לא הבעיה

למצ נגעה היא אך העולם. או המדינה לגורל
 כמעט שהיו ההתפטרות, תובעי העתון. פון

בת האשם אדם כי טענו לא־נהגים, כולם
 למחרת יכול אינו אדם, חיי נקטפו בה אונה׳
 לוותר עליו וכי בהריגה, אחרים להאשים היום

 כולם כמעט שהיו מתנגדיהם, תפקידו. על
 אפילו שנהיגה זאת לעומת סברו נהגים,

 באופיו דופי המטיל פשע אינה רשלנית,
 אותו לפסול יכולה אינה משרת־ציבור, של

תפקידו. את מלמלא
 שלוש משך הכרעה ללא תסס הויכוח

ישכ אחד שצד מבלי יומיות, ישיבות־מערכת
 : פשרה החלטת נתקבלה לבסוף רעהו. את נע

 לפנות הירושלמית המערכת ראש על הוטל
 דעתו, את לשמוע עצמו, פרקליט־המדינה אל

 לשם הבאה לישיבת־המערכת אותה להביא
סופית. החלטה
 הוא הפרקליט. אותנו הקדים שהפעם אלא
 לו שקרתה אחרי מתפקידו, בעצמו התפטר
נוספת. תאונה

 ביותר הטובים שהציונים נדמה לעתים
 שהוא זה, מצב לא־יהודים. דוקא הם במדינה

 הציוני כשהמוסר שבעתיים למדי,,מוזר מוזר
 לפני שעוד הסוג מן אנגלים, מפי דוקא בא

לפעו יתר התלהבות הוכיחו לא שנים חמש
ואצ״ל. ההגנה לות

 בריטיים, ידידים שני בין דו־שיח הנה
 ההזדמנות לי שהיתר, בירה, כוסות כמה אחרי

:לו להאזין
 אם רע מאד בוודאי בארץ המצב : 1 מס׳

 מקררים על מם להטיל החליטה הממשלה
וכיריים... חשמליים

! שאנסה להם תן ? בכך מה ; 2 מנד
י כן לא שנים, ארבע רק קיימים הם

לעצמך, תאר !חשוב זה אין : 1 מס׳
!חשמליים מקררים על מס

 את הבונה צעיר עם ? מה ובכן : 2 מס׳
 הוא חשמליים. מקררים צריך אינו מולדתו,

טרקטורים. צריך
 אי־אפשר בארץ !מדבר אתה מה : 1 מס׳

 פה מקרר חשמלי. מקרר מבלי להתקיים
חיוני. דבר זהו !שבמותרות דבר איננו

בפני העומדת מדינה ! שטויות : 2 מס׳
 זה. מבלי להתקיים יכולה גדולות כה בעיות

 באנגליה גם לקרבנות. מוכנים להיות צריכים
מקרר. אדם לכל אין

 האח־ בזמן היית לא אתה מה? :1 מס׳
 יש אחד לכל עכשיו כנראה, בבית, ריו

מקרר.
שי בכמה יש חביבי. לך, נדמה : 2 מס׳
 אתה האם אין. לרוב אולם לדוגמה. כונים
כשהתחתנתי ומכונית מקרר לך לקנות יכולת
אבל... לא. אני : י מס׳
 זה, בלי התקיימנו אנחנו אם : 2 מס׳
 שנגיע עד רבות שנים לעבוד שעלינו וידענו

י הישראלים לא מדוע לזה,
בישראל פה האסון. כל בזה : 1 מס׳

באנג אצלנו גם לעבוד. רוצים אינם האנשים
 רוצים הכל עוד. לעבוד רוצה אינו איש לים
ליהנות... רק

 צוד*•״ כאן הממשלה כן, אם : 2 מס׳
 נדי יותר, לעבוד יש במקררים. צורך אין

לאי צעיר, עם זהו למשהו. להגיע

—

מכתב־ס
היובל בליון

)805 ;הזה (העולם הנליוו את הונה ...הייתי
ת על צעקנית תעמולה אותה מבלי נם  ״התמונו

תי׳׳. שלא  ונוכחתי הנליזן את משפתחתי אד ראי
ת חדשה,• מלה בו שאין שהתמונו ר ו עו בנ פי  הו

שב (אני אצלכם רעה ניצלתם ש) חו מוז את י א
_ ■ הקוראים.  ■ירושלים עוזיאלי, יוסף

ת רצופה לניהנום .הדרך . ת... תמונו בו טו
ה מרי, בתיה פ  חי

ת המלים אמרו האחרונו רך של במ  קלא־ היו העו
ת. ת הן פיו עו ו היקר כל את מבי  הזה. בהעולם מ

ע אני  :הנליוז בראש שבוע כל לפרסמו מצי
ם.״ בלי פחד, ״בלי שוא־פני ־, מ

חיפה גולדשטיין, גרשון
רי לקרוא ...שמחתי טו רעד, יש אבנרי שלאו

אפתעה... איזו הזה. העולם על בה
תל־אביב גרין, אסתר

 העולם את להצדיק כדי קשות שלחם כאחר
ריו. בחוג הזה א שנים, שלש לפני מכי ל  אותי מי

מה זה גליון א פוק. נ סי  שעבר בעולם עתוז איו ו
מן כזו דרך כזה... בז

רחובות אדיר, מרדכי
ה ש )805 הזה (העולם שלכם החג גלי מ חו שי

 זאת לעומת הקריאה חומר מעניו... הסתכלות סר
ת היה  מחירי••• את הצדיק לא הנליון מעניו. פחו

תו נמרתי רנעים. 10ב־ או
חיפה גבעול, צבי

שבועון ש כשלכם, ... שות שניג ם את לע  סיכו
 לעצמו להרשות היה יכול שנים שלש של הדרך

א  עניני. ויותר רציני יותר קצת יובל נליון להוצי
א הייתי העתון עורד אני הייתי אילו צ  דברים מו

ת הו׳! בהם להתגנדר אחרים מונו ת  רנלי של מ
בחורות.

 ירושלים בדאון, דן
ת הרבו עצום... היה היובל נליון ליונו מל בנ

ת. אים ת כמה ובעיקר, תמונו ב. הומר שפחו  כתו
ש למי נו י מי מן בי ? לקרוא ז

תל־אביב ארזי, חיים
לשון של חודה עד

 היחה )804 הזה (העולם ארטיק על רשימתכם
ת השפתים... את לקקתי מאד... מענינ

ירושלים הראל, יהודה
? מתוק היה
שב אני ה. המצב את הציל שארטיק חו במדינ

 .1952ב־ בישראל שקרה היחיד החיובי הדבר היה זה
 היצור תהליכי את לציבור שהראיתם עשיתם טוב
ה רק אני זה. חיוני מצרך של  המסחר ששר מקו

 החיוני המצרך את להכניס יחליט לא והתעשיה
לקיצוב. הזה

ירושלים בן־דוד, רחמים
הציבור פעילות

תו ה אומר )802 חזה (העולם קורא אל בסני
ת ״אחת : עורך מתו לקוצר הסיבו שי  העתון של נ

חו שאין היא סוי חוליות להציב בכו  לגילוי כי
ת.״ מעשי תו שב אני שחי ת חו  העתון קוראי שמרבי

שים הם הזה סד בו הרואים אנ מו מד ציבורי ״  העו
שי לבין בינו ת״. מע תו שחי מו היו מהם רבים ה
 להגביר כדי יכולתם במידת פעולה לשתף כנים

חו את תיו ואת העתון של כו שרויו  לעמוד אפ
שטח בפרץ ת ב ת הציבורית. ההגינו שט המדיניו ו

ם. חים  על הכריז למערכת להציע הנני דומי
פעלו מתנדבים 0נ*ו א כדי תכנית לסי שי  להמצי
ם דברים על סרטים לה ק כוחה שאין שוני  מספי

לבררם.
יפו יאל, א.

לחזיר התאבון
 )806 הזה (העולם החזיר בשר על רשימתכם

אבה. את עוררה בהחלט  גורי טל התמונה הת
א שהחזיר הדעה את הפריכה החזירים  בהטה הו

ת. בלה טי ך אני אסטי שי  חזיר כשר לאכול אמ
 חטבו- הכנטת חברי ארבעת של דעותיהם למרות
ברים.

זזיפוז ירבלום, גדעון
הזירות... *ז...1כםו

ם כהן, ל. ידושע לי ש רו  י
ה סנ ה ה: .. שונ א ר ).804 הזה (העולם ארטיק ה

ת: המנה ).806 הזה (העולם בשר־חזיר העיקרי
? לליפתו ביחס מה

 טבריה ברן, יוסף
 על רפורטג׳ה לערוך ישתדל הזה העולם
התפוזים.
 החזיר בשר על מאמרכם של הראשון בעמוד
 או- יהיה שהמאמר הרושם את ליצור נתכוונתם
 הצדדים. שני עמדת את בהגיון יביע ביקטיבי.

 אחד *יבעב/וד זאת. הוכיח לא עצמו המאמר אולם
מע על מספרים אתם. דעותיכם את נותנים אתם

לו החזיר. בשר של הרבות לותיו אי ד ו מו  אחר בע
ם אתם  חברי ארבעת של דעותיהם את מפרסמי

ע בעיקר חזיר בשר אכילת השוללים כנסת ט מ
? הוגן זה האם פוליטיים. מים

 ירושלים גלנר, צבי
המתנגדת דעה שום שמע לא הזה העולם

תפי 1 ת ש מ 11 ל

| . . * ! ״ *
 1 ה־ יתפרסם הבא השבוע בגליון 1
 | ש־ סיפור לכל לצרפו שיש שאלון, !
 ) הבינלאומית התחרות במסגרת יוגש 1
§ ביזמת הנערכת הקצר, הסיפור של !
סריביון. היראלד נידיורק 1
 1 להגשת האחרון התאריך 1
 1 כחודש 15ה־ הוא הסיפורים 1
 1 שהק- המספרים .1953 מאי, 1
 ן סיסו־ את ככר ושלחו דימו י
השאלון. את ן 1 למלא הם אף חייבים ריהם, 1
 §! בשפות בארץ המופיעים העתונים §
| כסוכני בתחרות המשתתפים לועזיות, [ן | 
 8 להע־ חייבים הזה, העולם של משנה 1
 1 כי ולדאוג בשפתם השאלון את תיק ₪
 ןן סיפוריהם את להם שיגישו המספרים 1
כראוי. עליו יחזזמו ■

^■וווווווווווווו■■!!!
 טעמים על מבוססת שאינה חזיר בשר לאכילת

לאומיים. ניים מד
דו-מיגי דקדוק

ת הטרגדיה על חקירתכם מיני דד  הזה (העולם ה
צד מאלפת דונמה היתה )806 שר כי  לטפל אפ

פז ת. בבעיה ושקט אחראי באו שעה מיני שה ב
צף שוק ה מו רנוגראפי ה, פו לוני שעו את היתה ופ  ז

מרעננה... תופעה
תל-אביב מורה,

שון כותבים אתם .איד . המז אדם על זכר בל
א בעצמו ריע ם לשני שייך שהו  1 כאחד המיני

א המלה א״ לא הי הו א״, ולא ״ הי  אלא ״
א״. הוי ״

 תל־אביב רז, ירח
(והדק הרופאים, כמו גורס, הזה העולם

 במין הוא הדגש תערובת של במ׳קרה כי דוק),
הזכר.

ת. בילדותי שחקתי אני גם ה האם בבובו מז ז  סי
ן■ רו־מיני שאני

תל-אביב פרבר, משה
הממס...

הזנות הברח
ק פרירה הקוראה טולני  )804 הזה (העולם קפי

שאט את מביעה שה״ ״ שתי נפ  בתי להקמת מדרי
ע נם ידוע בפיקוח. בושת דו שת שבתי לי י  בו

ם ודוקא בריאה״ ״בלתי תופעה הם שו דר כך מ
קות תחת להעמידם שתי שלתי. פי ממ

 חולי אלפים כמה המכתב, לכותבת ידוע האם
כנו היום מתהלכים כבר ענבת תו אה ב צ  פה־ כתו

שת בתי של קיומם עצם ? המחתרתית פריצות  בו
מצי למרות א שלה מ  תופעה כי מראה לחסלם הממ

 בהווה. הקיים במצב לצערנו, הכרחית. היא זו
סנו שתראו בפי נוי הכנ עתנו. בשם קל שי תנו

וייס, שאול
יפו הרווק, זכויות להגנת תנועה

טולניק. פרידה לדבר' להעיר עלי שה בי קפי  א
שפעת בזנות העוסקת  העוסקת ואשת רב כסף בה

שכורת בזאת ת. במ שלתי ת הז ממ תו בעלו ע או  מקצו
לי אפשר בדיוק. הז לקבוע רק או דירוג. י

תל־אביב צברי, יהודה
? יודע מי

תיו מו שי ת ר טיו ביי שי יחיאל של האנטי־סו  ב
ת ע השער. את מסמרו א איו מדו  את מנלה הו

ע ומספר האמת תו אסרו מדו ת או שלטונו הסו ה
הו בייטיים כלאו ז בסיביר ו

 תל־אביב טבצ׳ניק, דוד
האיו האמת את מבצ׳ניק הקורא לנשיגלה

 הוא גם בשן. ליחיאל להודיעה נא יואיל מה,
התשובה. מה לדעת מעונין

בתשבץ זהירות
 על בפרט וכיה על כתבתם )803( הזה בהעולם

ר טצאתי לא אני זהירות. תשבה פתרון צו ה י  כז
ליון. בשום  נודע לי רק שלא שנכחתי מאהר נ

שונה בפעם כעת ע זה תשבה על הרא  אני מצי
דויו על חידון שתערבו ת 803 ביו ני  העולם נליונו

עו הזה פי הו א כה. עד ש צ ש :פרם יקבל המו מ
 צה״ל דן, מרדכיקפים.

 פורסם לא הזד, העולם של הזהירות תשבץ
 משטרת של מיוחדת בהוצאה אם כי בעתון

בתי־הספר. לתלמידי התנועה,

העולם
א ב ה

עון שבו ר ה י י צ מ  ה

ח י צ מ ר ו ס נ ־ י א ל

הרפואי החידון
עו חומו מצטנן כשאדם

? מדוע לה.

* ציונות
ה בברית המפנה אחרי
 כי שמועות פשטו מועצות
 שני הגיית תאפשר מוסקבה
תון לארץ יהודים מיליון

הקרובים. החדשים שש.ת
עומ היהודית הסוכנות

 ועידה בציריך, לננס, דת
 תשלח ״אל : הסיסמא תחת

'עמי את !

העולם מכל
דרי קבלה או״ם מזכירות

 : המועצות ברית מאת שה
באנטי דחוף באופן לדון

בארצות־הברית. שמיות

אישים חידץ
 גירש בדורו. יחיד גאון.

 לבדי ניצח האנגלים. את
 הציל ערב. מדינות שבע

במדינה. הדימוקרטיה את

ההמונים אב על.ו3ה מגן
 לבנות. שע)רות !העמלים.

 קרחת. — השערות באמצע
 בד׳. מתחיל הפרטי שמו

? מיהו

מדיני חידון
ובד מולוטוב מאלנקוב,

 פתאום ברחוב. הלכו יה
 : מהס אחד התעטש

!־׳״האפמשי
 מה 7 הדבר משממות מה
 ? העימוש מאח׳ורי עומד

ה התוצאות תהיינה מה
? בינלאומיות

תפ יוגרל הפותרים בין
פוליטי, פרשן של קיד
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