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 עתוגו מסיים, מאד הרבה למד זה עתון
השג של בעלה לוס, הנרי של אדיר־התפוצה

 דבר אולם ברומא. החדשה האמריקאית רירה
חו — ממורד,ו ללמוד לא מאד השתדל אחד
 השבועון של המוחלט האובייקטיביות סר

 לשמי קרובות, לעתים הזועק, האמריקאי,
העתונות.
במ רשימה טייס הקדיש האחרון בשבוע

העו סנל למדור (המקביל זדות ידיעות דורו
:כלשונו הנהו ישראל. למדינת שלנו) לם

לא ישבו ישראל של היהודים 1.400.000״
 אחד שכל ביותר הטובה הארוחה את כול

ה עליז, חג הוא הפסח חג כי השיג, מהם
וכני משיעכוד העבדים שיחרור את מנציח

 עתה שנה. 3000 לפני המובטחת לארץ סתם
 להודות יכל■ כך ועל שלהם, הארץ היתד,

 שמחה של ארץ זאת היתד, אולם לאלוהים.
מעטה.

ריון דוד של השמאלית הממשלה הכ בן־גו
ו המטבע, ערך הפחתת על עתה זד. ריזה  ז

 קראה לא הממשלה חודש. 13ב־ השניה הפעם
 פעם היה שערכה הל״י, אולם בשמו, לילד
 בשוק אתד, לדולאר עתה ירדה דולאר 2.80

 : מציאותית די אינה זו סיפרה וגם הרשמי,
 ציריך ישל הבלתי־סנטימנטלי הכספים שוק

סנטים. 40ב־ הל״י את מעריך
 וצפופה, מעונה מדברית אוטופיה ישראל,
 להחזיק כדי אכזרי למאבק עתה מתכוננת

 רחוקי־ שיפורים אשר עד אפשר, אם מעמד,
 היא החודשית המזון מנת פרי. ישאו טווח

 הצנע נראה אליה בהשוואה כי עד עלובה, כה
מצר מהירי ממש. כאידיאלי הישן הבריטי

 20 — לשמים עולים בלתי־מקוצבים כים
 לזוג דולאר 8 כותנה, של לאובראל דולאר

לרדיו. וחצי חודש של משכורת סנדלים,
 לא שעברה בשנה המטבע ערך הפחתת

ההידר את הגבירה אלא המצב, את שיפרה
 מהירה לעליה גרמה היא במידרון. דרות

 הספיקה לא אך המקומי, בשוק המחירים של
 התחרות של סיכוי ישראליות לסחורות לתת

מוג ייבוא במקום :התוצאה זרים. בשווקים
 מיחס והייצוא, הייבוא בין התהום גדלה בר,

.9ל־ 1 של הרסני ליחס ל־ד 1 של מסוכן
 זר מטבע לקבל יכלו שלא החרושת, בתי
 ב־ :־.ייצור את הורידו גלם, חומרי לקנית

 נתניה ליד פ-ל-פס של הנורות מיפעל .30./־
ש הממשלה, להולנד. הוחזר ציודו פורק,

 10ו4 לה להלוות אזרחיה את הכריחה כבר
 מלווה שעבר בשבוע הטילה מפקדונותיהם,

 המטבע הפחתת־ערך הרכוש. בעלי על חובר,
מל היו כשהכיסיב לישראל באד, הראשונה

 הכיסים כיוס מלאים. וחלונות־ד,ראווה אים
 מלאים — מלאים וחלונות־ד,ראווה ריקים

 סחו־ ,ותאנים עגבניות שימורי של קופסאות
 שאינם לקונים והמחכות שנכשלו רות־ייצוא

באים.
ב איש 40.000ל־ הגיעה המובטלים מספר

היש העתיד של הזרע הון, השקעות ערך.

ב העבירה כשהמממשלה ,8./•ב־ ירדו ראלי,
 ארוכות־ מהשקעות הזר הסעד את יאושה

ודגים. חיטה לקנית טווח
 על להתקיים מסוגלת אינה פשוט ישראל

 עזרה של העצומים הסכומים לה. שיש מה
 מאמריקה מליון 1000( אותה שקיבלו זרה

 המיפעל ומתמעטים. הולכים )1952 עד בלבד
 לגייס שניסה ,אגרות־ד,עצמאות של הגמל

 באר־ ישראל ידידי בקרב דולאר מליון 500
ל למעשה הצליח שנים, בשלוש צות־הברית

 מליון) 100(כ־ הזה הסכום חמישית רק גייס
הקיר.״ אל גבה אולם

 עוד עצמאותה, של החמישית השנה ערב
 אומץ־לב, של פנים להעמיד ישראל מצליחה

הקיר״. אל גבה אולם

 נכון כך כל שהוא הוא זה בתאור המענין
בלתי־נכון. כך וכל —

הר כי אף שבו. האמת מן להתעלם אין
 לשכנע ברורה כוונה מתוך נכתבה שימה

אמרי יהודי ואת ארצות־הברית ממשלת את
 בנו להשקיע כדאי (ושלא אבומם שאנחנו קה

 פרט — למדי נכונות העובדות הרי כםף>,
 ניכר שינוי שיחוללו השילומים לאי־הזכרת

 כדאי העצמאות, יום ערב במדינה). (ראה במצב
היסב. זאת לזכור

 יסלחו הזרים, הנביאים ושאר סיים, אולם
ש מי היאוש. תאורי על קצת נחייך אם לנו

 ואת הארץ, מן בצאתם האנגלים, גב את ראה
אי פשוט מג׳דל, מכיס בתמקם המצרים, גב
 אנשים שמתיאשים בשעה להתיאש מסוגל נו

 הימים, באחד נמות, שאם חוששני נורמלים.
ש הטבעית האופטימיות את להרוג יצטרכו

לחוד. לנו

 פעם, שקרו בנסים, פסולה ז^אמונה האם
בשלי לקרות מחויבים אינם אך פעמיים,'

 זאת, בארץ שאנחנו, יתכן יודע. איני י שית
 מימד את — עמים בחיי חדש מימד גילינו

 יודעים אנו הפשוט. האיש של הפוטנציאל
 של המפחידים הממדים כנגד שקול שהוא

מתות. ספרות
ר כדאי כו העצמאות. יום ערב זאת גם א

 את נשכח שאנחנו היא האמיתית הסכנה כי
שנה הפשוט האיש את — הזה הפוטנציאל

 את המחתרות* בשרות האנגלים בכדורי רג
 בשער שרופה במכונית שנשאר הפשוט האיש
בר היום המתהלך הפשוט האיש את הגיא,

נירים. ובשדות תל־אביב חובות
 לא לו. מוקדש להיות חייב העצמאות יום

יב מכובדים מנהיגים ולא חמושים גדודים
 במעשים תלוי הוא המדינה. עתיד את טיחו

 אם מאד. אפורים אנשים של מאד פרוזאיים
 בפחות, להסתפק יותר, לעבוד מוכנים הם
 הפעם, יטעה טייס שפרשן חמור חשש יש

 לארץ ביחס קודמות פעמים בכמה שטעה כפי
ו מוזרה שלנו. ז

מכתב׳ם
החזיר הגנת
 וזזה (העולם הווזיר דיבר בנים ארבעה כננד

 לכם מה . האומר מינץ רבי הוא הראשון ).806
 ביש- זכמים יש (אם חכם אחד ז הזאה העבודה

 רנול שלא . האומר. ישעיהו רבי והוא ראל>
 מן לאכול) (אפשר הצד מן אבל חזירים בארץ

 בייבוא (כנזובן דארץ בחוץ שמנדרים החזירים
 הנברת שאינה־יודעת־לשאול. אהה תשלום). ללא

ואחד בויכוחים. צורך אין האומרת: רזיאל־נאור
 ונם הענינים את לענל שלמד חזני רבי והוא תם.

אחר כשר ננדל :ואמר העניו את עינל עתה
תל־אביב צבי, בן בנימין

 ״ני זו. בבעיה העתוו עמדת מה לדעת ברצוני
 אפור ישראל ומדינת חזיר לבשר בהחלט מתנגד

 להאשים יש חזירים. לנידול ולעזור לטפח לה
 נתנו המרינה ?יום זמן כל שבמשך הדתיים את

 ובקיפוהיה בטיפוחיד המדינה את להרוס למפא״י
בממש הכלליים הציונים הזמן) (כל ישבו אילו ©

 ואיש הזאת לבעיה כלל מניעים היינו לא לה
חזה. התיעוב את לאכול חושב היה לא

 סבריה שוארץ, פנחס
 זא הצדדים, שני דעת את מסר הזד, העולם

משלו. עמדה נל גילה
 את שהחזרתי שנים בשלוש הראשונה הפעם זו

 ,״,זירים תמונת את ראותי אחרי לדוכן. העתון
 לביתי. זה נליון מלהביא נמנע ואני נועל אחזני
 זלא בכנסת לא השאלת את להעלות אין לדעתי

 נידרדר חזירים לנדל נרשה אם הזה. בהעולם
תהומה.

 ירושלים רוזן, מרדכי
חזירים. ורק אד ז חזירים עם מתעסק ...מי

 חיפה איינהווץ, ראובן
 איוו חזיר שבשר אומר מינץ בנימין ח״כ אם
 בהיל־ אומר הרמב־ם ומטעה. טועה הריהו בריא,

■סור אד טוב. הוא חזיר בשר כי טריפה כות

 הנאון שד נכר מפי שמעתי אני נם לאכילה.
 חזיר בשד כי שאומר מי כי חריף אייזלי רבי

 היא גם החמין אחרי בשבת וסיגריה טוב אינו
 זה אכל טוב די זה טיפש. הוא הרי טובה, אינה

 הם המדינה מתושבי אחוז שתשעים היות אסור...
 ענין על ויכוח שום להיות צריד לא חופשיים

חזירים. נידול
תל־אביב קורבמן, יוסף

בוכה המערבת
 הוא שמזלנו )802 הזה (העולם רביש הקורא צדק
 אחוז 09 שלה מפלנה של שלטון אצלנו שאין

 את לקדם כדי פנים כל עד הבוחרים. מקולות
 להאזנן, דרסטיים באמצעים לנקוט העלינו הרעה פני

 ״המולדת בעלי האלמנטים על ולפקח להשגיח
 מנו. את ומוצצים בנבנו סכין התוקעים השניה״

ה האחרונים הבוגדניים מעשיהם נוכח ביהוד
 קיבוצים הקמת :כנון זדוניות כחנות על מעידים

 הליכה המדינה, את להסגיר כדי ספר ובי ויש
 לא אצלנו הגונים אדם שבני למקומות להתישבות

 החולי- כחנותיהם על המעיד דבר לשם. הולכים
 הערבי הפולש מפני הארץ על הננתם וכן נניות,

 היותם ל והמעידה דו־סרצוסיות על המעידה
במדינה. מחבלים אלמנטים

ה הדימוקרטית ממשלתנו מעשי על נאים אנו
 של האימים במדרון מהידרדרות אותנו מצילה

 הצעיי, השומר מדריכי החזרת :כנון החלוציות
 המדינה, לאויבי החרושת בית המחתרת. תנועת
 בשולחנו האזנה מכשירי הטמנת פעיל, לשרות

יערי. מאיר הדו־סרצופי הבונד של
 להוזיל הזה העולם קוראי כל את מזמין אני

 אותה יבלע בטרם שלנו הדימוקרטיה על דמעות
מ אחוז 37 רק שקיבל הדימו-טוטאליטארי תתנין
העם. קולות

רון, יחיאל תל־אביב י
ז החיוב איפה
 הצד את תמיד להראות מצדכם הונז זה האם

 הזח (העולם הדוד עין כגון המשקים. שי השלילי
 סעם תראו ? )803 חזה (העולם חנה ויד ־׳)94
 מאד רבים שהם המשקים על חיוביים דברים נם

ה המשך את לי ותנו והמובנים השטחים בכל
והוגן. טוב עתון קורא שאני הרגשה

 חלוצית תנועת־נוער חבר
בדנגור״. נגמרת -הארץ : )804( הזה העולם
זזנכון הוא ההיפר

 שבוע זה 7 ארץ הדרן־ היכן ו וכלימה בושה
 בשבוע אדם. בני הופר בשן יחיאל שסופרכם שני
 דעתכם אולם 1884 הזה )העולם היהודי״ העם
 עתידות. מניד הוסר הוא )804 חזה (העולם כד אחר

 אולי לשניהם, קרה מה הבא בנליונכם לכתוב נא
 7 שכנפילה החבלה מעצמת חולים לבית נלקחו
 אני כבדיחה. זאת לראזת לא נא .העורכים רבותי

שלכם. לעברית מאד חרד
 ארז קבוצת מקבת, דן

 יהפון לעברית,׳ הוא אף חרד חזר, העולם
דרנו. את

גרמני יושר
השי ״הסכם כי לדעתכם בהחלט מסכים אני
 לבין הגרמני העם בין שרום ...חוזה הוא לומים

 ד,והכם אולם )804 הזח (העולם היהודי״ העם
 מלאזה ההחלטה את שקיבלו ״אחרי הנרמנים כי

 ■ סדנישים אתם כן שלפני בעוד וביושר״ בכנות
 הגרמנים את שהניעו הנימוקים היו אשר ״היו

 הגדרה הרי שילומים״ החופשי מרצונם להציע
עצמה. את סותרת זו

 שמה החזרת היו גרמניה מצד הנימוקים אם
ל שוח־ דאו״ם, לכניסה הקרקע הכשרת הטוב,

 הפה. לבלימת העולמית וליהדות ישראל ממשלת
 בארצות אדנאור של לבקורו נוהה אוירה ויצירת
 הה,ז- בהגשמת והיושר הכנות היכן אזי הברית.

ז לשלם יטה
תל־אביב לוטן, יעקב

מזל משנה מקום משנה
 היה (העולם חנה ביד מהמערכה תאור הבאתם

 האובי־,- בתאורכם להוסיף שכחהס אולם ),805
 את וה ל רוצה שאינה מפ״ם. שאותה טיבי

 חוצפה לה יש מיעוט. שהיא כמקום הקיבוץ
 הדוב. שהיא במקום להסתלק) המיעוט (מן לדרוש

עיניו״ מבין קורה ״טול :נאמר זה בנון על
 תימה להבי, שלמה

7 חרוד עיני בין קיסם ימול ומי
נהלו שניהם

 בימי היהי )800 הזה (העולם אפרים בז משה
 ההננה של השידור תחנת קריין ירושלים מצור

 תחנת את ניהל מנהלו. לא אך העברי המנן קול
 ארסט. אברהם בירושלים ההננה במחתרת השידור

המוכנות. של ההסברה לשכת מנהל כיום
 ירושלים אליעזרית, חוה

 ח־ מנהלה היה ארסט אברהם נכון. אכן
 עט העברי. המגן קול תחנת של ראשון
 נ,,ח- ההגנה, כשליח הברית, לארצות צאתו

זה. לתפקיד בן־אפרים משה נה
דו־־מיני שויצר
 (העולם הדו־מינית הטרגדיה עי לכתבה בנונע

 הכרת• נתן נרשון שאת להעיר ברצוני )808 הזה
 משמר קיבוץ את שעזב לאחר .1947 בשנת עוד

 חדשים 3,־ קרוב אחד בחדר אתו ונרתי הננב
 מיוה- הופעות שום בו הרגשתי לא סבא. בכפר
ביותר. נברית :זיתה התנהגותו דוה,

 אום הוא נרשון, את מכיר שאני כמה עד
 הוא בו... שהיה מקום בכל קשה הסתדר שבאמת
ורח סרמום לעצמו להשיג כדי לאשת התחפש

מנות.
שמן בן הרבסט, ראובן

קולנועי חשמל
י,יש המאהב של הרומנטיות חוויותיו מעגינות

 שננע )806 הזח (העולם אמוץ בן דן ראלי
 טרנספורמטוד דתיות והפד די בויויאן במקרה

 תי • חשמלית לסוללה ייהפך שח מוטב חשמלי.
שימושי. יותר יהיה כד ידי ועל קטנה

תל־אביב פרישניצר, דליה
 אכן בן־אמוץ. שר .,.ננותנותו״ לליבי ננעה

 ״הי נקרוא פשוט לא זה מאד. צנוע בחור
 בדינמוץ כך. לקרוא יכול אהד כל לא ״ 1 מיטש
כטה :ברשימתו פרטים כסה עור להוסיף שכח

מאו.ו וכמה לי ויויאן של מלפניה עמד פעמים
עליו. היא וכמה עדיה הסתכל פעמים כמה דיה.

 תל־אניב כ. רותי
 אדם בן חיה אם צדק. אמוץ בן דן לדעתי

 צנוע אדם בן רק ואילו כהונן משויץ היה אחר
 אופר אני אודם סנסציה. מזה לעשות לא יכול
השח יעשו מה כזה. מדבר להתרנז פריד שלא
 ת קטלנ בקורת עליהם שכותבים הנדודים קנים

7 ביותר קרובות לעיתים
ם רודרינג, מנחם שלי  ירו

 לב• ביותר הקולעות התשובות אהה זו היתה
 להרוג יותר טובה דרד איו מימי. שקראתי קורת

ממנה. לצחוק מאשר בקורת
חיפה זוסמן, צבי

הפוך ליקוק
 ו מים ליקק לא שלכם הצייר כי לי נדמה
 ד- דד״ער בתמונת כי )804 הזה (העולם ארטיק
 שוק,לד מצופה אינו העליון החלק הפוך. ארטיק
 מצופה אינו התחתון שהחלק היא שהאמת בשעה

שוקולד.
 תל־אביב יבלום, דוד •

 טעה. הזד, העולם צודק, בלום הקוראה
צייד אשר ארטיק חברת :למעות שותפה
הרשמי. סינזלה את העתיק־ הזר, י,עולש
הפסח נערת

 )805 הזה (העולם היובל בנליון השער תמונת
 כהוב־ דראותה יש האם כנעניותכם. הפננה היא
 הלאימיים העם מערכי לפרישתכם נוספת הה

 ה- תג הביטוי היכן ? הישראלית ומהמציאות
 וביניים ש לא ואף קלריקליות זו אין 7 פסח

 מאפשר המולד חנ לפני טיים אפילו אבל מצירי
שלו. בשער החג הרנשה את

 תל־אביב מור, גן אריה
 לוחמת של שתמונתה סבור הזד, העולט

 הניתר את מסוימת בנוידה הנזיצגת לשעבר
החרות. לחג הולם ביטוי מהווה הישראלי,

 שע- את הבחורה. עיני את צבעהם כבר אם
 בין הלסת בשר את נם תצבעו ושפתותיה, רותיה

 שהם״• לחשוב אפשר אחרת לשפתיים. השיניים
דם. מחומר לנווע עומדת בנה

 חיפה באמר, בתיה
 ימ־ הזה העולם של הבא הצבעוני השער

אלה. ילדות מתלות לרפא תדל
 ז,- כפיות עם נערות יש האם 1 הענינים מה

 שלא חושב אני ן השפתים עי אודם מורחות
ן נערה אותה מי אנב,

 צה*ל ארוץ, יוסף
 לשניס־ רמת־גן, בת יעל, היא הנערה

באוניבר סטודנטית כיום בנגב, פלמ״חאית
סיטה.

 על בסקידתכם חשוב שרות שעשיתם חושבני
 מעניניב אנשים ).801 הזה (העולם מאיר האחים

 מר :בנון עבודתי במשך הכרתי זה מסוג רבים
 הת■ אשר למימוו הישראלית התבדה מנהל אלמן.

 • ברוסיה מהפכני עבר לאחר חקלאי כפועל חיל
 -י היתה דרכו שתחיית מהיפה. רוזנפלד אהרון
 וסוכן בלגיה קונסול לתפקיד והניע יעקב זכרון
בעל מפתח־תקוה, פרידמן אברהם :נודע אניות
 מנהל כיום מהיפה. כספי ויעקב פרייזר קייזר

כאלה אנשים על בכתבות הרבו הנמל.
אלון, ג.

חיפה דייג׳סט, ביזנס מערכת
למחבר כבוד

 רזה שהעולם רבים, לועזיים לשבועונ-ים בדומה
 סו־ בו בעמוד כי להציע הנני מהם נופל אינו

 ם■ יופיעו ותואריהם המערכת חברי שמות פיעים
דעץ• סה ומחבריהם. והנושאים המדורים שמות

 לצדן ראשון גולדברג, מרדכי
 עבורה פרי הוא מטנו גדול שחלק בעתון
אפשרי. הדבר אין קבוצית,
המערכת בדיחת
 הופיע קיסרי אורי של בעריכתו הזה בהעולם

 הסר אבנרי אורי האם צוחק. חזה העולם .מדור
7 הומור חוש

תל־אכיב ותיק, קורא
1 כן חה, חה, חה,

03$
בבא ה

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

השבוע ציטטת
 את המבדילה התכונה

 החדשה העברית הספרות
ב אחרת ספרות מכל

 קיימת שאינה היא עולם
כלל.

(ב הרוצה עברי סופר
אלמוני. להשאר צדק)

הזואולוגי החידון
 פה פירסמנו בשעתו

הודע ולא מסוימת חידה
 שלא כיון פתרונה, את נו

 עתה בעצמנו. ידענוהו
תשו שמצאנו לנו נדמה

 מביאים ואנו טובה, בה
 בשנית. החידה את בזה
 פח־ יוגרל הפותרים גמן
דינוזאורוס. לץ

 צי- לדוכיפת ענד מי
י צית־נוצד,

השירה מדור
כבויה בסיסמה אמש

היה. שלא אישי פגשתי

 גס שם היה לא הוא
— הליל

1 לעזאזל שיסתלק,

מדיניות
 מו־ או מולו־טוב האם
? לא־טוב

פוליטי משאל
ב להיות כדאי מה

? ישראל
א01.-8•.א!

 בכל להיות כדאי מד,
? בעולם אחר מקום

סז מ1 םא1.8•יא

808 '0מ הזה״ ״העולם


