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 המערכת לישיבת בן־אפרים משה כשהביא
הגר התנועה ראש ליט, שאריך הידיעה את

 באופן בארץ שוהה ישראל, עם לשלום מנית
 לפני שעות כמה כי למדי. הופתעתי סודי,

 מי שנער, פליכס עם ארוכות שוחחתי כן
 שנער בגרמניה. ישראל ציר להתמנות שעומד
 הוא גם אולם ליס, על חמות במלים המליץ

 ושהו* — בארץ נמצא שליט לי סיפר לא
שלו. המארח למעשה
 אחד זה היה לך. ידוע לידיעה, קרה אשר

 ה־ בהיסטוריה ביותר הפנטסטיים הסקופים
ש אחרי שבועיים : הישראלית עתונאית

 עדיין הידיעה, את גילה )808( הזה העולם
 עד — אחר עתון שום אותה פירסם לא

מישראל. חזר שלים הידיעה מגרמניה שבאה
 עם התקשרנו כי הוא לך ידוע שלא מה

 להימנע ביקש הוא בארץ. כשהיה עוד ליט
לב בהתאב מדי, מפורטים סרטים ממסירת

 בסוד. ביקורו על לשמור הממשלה קשת
 קיווה אך זו, בקשה לפי נהג הזה העולם
 התרשמותו על יותר מלאים סרטים לפרסם

לגרמניה ושלם בריא שיחזור אחרי לים, של

 מליט. ארוך אישי מכתב קיבלתי השבוע
המת המאלפת, הרשימה את לי המציא הוא

 ממכתבו קטעים כמה הנה .13 בעמוד פרסמת
:אלי האישי

 אפשרות, לי היתר. שלא כן בלב .הצטערתי
 אריכות ביתר לשוחח בארץ, שהותי בשעת

 בישראל, רק לא בישראל. למקצוע חברי עם
 ביקורי סודיות עוררה בגרמניה, גם אלא

 התיחסו שבארצכם דומני אך ער. וויכוח
ו לסודיות הבנה ביתר בגרמניה. מאשר ז

 מדינת את לבקר היתד. הלוהטת שאיפתי
 אישית התרשמות ולהתרשם הצעירה ישראל
 להבליט ביקשתי אני גם מדינתכם• מבניו

 רציתי לא פחות. שאפשר כמד. עד נסיעתי את
 לפתוח רציתי לא כי תשומת־לב, לעורר
ול אישי מגע ליצור רק אלא ישנים, פצעים

רעש. לעורר מבלי ישנות, ידידויות חדש
 בעיני אני, שגם לכך עמוקה הבנה לי יש

 בן גרמני, אלא איני רבים, ועולים ניצולים
נור כד, דברים נעשו בשמו אשר עם אותו
 אהל לרגע אף זאת את שכחתי לא אים.

לירו בדרכי וביהודה, בגליל נסיעתי בשעת
ולסדום. שלים

 אני יכול לכך איום. מכתבי שקיבלתי טענו
 אחד איום מכתב אף קיבלתי שלא רק ומר

לב מכתבים הרבה קיבלתי אולם מישראל,
 אושר גרמו אלה מכתבים וידידותיים• ביים

 תי־ למען לוחמים שאנו ולי, לידידי אמיתי
_____________________העוול. זון

 לומר לי מותר אם בעיני, נראו הגליל הרי
 בהרים חייתי אני כי שלי, ילדותי כנוף זאת,
 הקמים התנ״ך, סיפורי את כשקראתי אלה
וב ביפו בבאר־שבע, בנצרת, לתחיה עתה

סדום.
מאו נכנע, בלב שנסעתי להוסיף לי הרשה

 מצאו שבישראל ההכרה מן ומזועזע שר
 בה חדשה, מולדת והשבים הניצולים עתה

 תהיה להערצה. הראויים מפעלים יוצרים הם
 לי ירשו אם ביותר היקרה המתנה זאת לי

 אלה אה גם ולראות לארצכם, לחזור אי־פעם
 זו, בנסיעתי לראותם הצלחתי שלא מידידי

אחר. בחוג יום בכל שהיתי כי אף
 פני את שקיבלו אלה כל את מברך אני

 ואני לבבית, כה בצורה ברמן״ כ״יוליוס
 אם לים כאריך פני את ידחו שלא מקווה
 ממלא הראשונה נסיעתי זכר שנית. אבקר
 לארץ ובחרדת־קודש בהערצה בתודה, אותי

הצעיר.״ ולעמה

הרא היה מתל־אביב גולד ישעיהו הקורא
 העולם בשער : מוזרה לעובדה לב ששם שון
ה סימני חמשת הופיעו )814( האחרון הזה

 ברו צורה באותה בדיוק האדומים שאלה
 השער ),807( הזה העולם של קודם בשער

בריה. לאברנטי של
 שערים, שגי בין זה משונה דמיון מנין

 ששני היא שלהם היחידה המשותפת שהתכונה
? בחידות עוסקים בעליהן

 רוב כמו הוכן, רוזן שמוליק של השער
 התכנון לפי מראש. חדשים כמה השערים,

 שבוע אותו .807 לגליון להיכנס צריך היה
 להקדים צורך והיה חגים, של שבוע היה
ניכרת. במידה הגליון הדפסת את

 הדפסתו, באמצע היד. כבר האדום הצבע
 — סצצתו את מוסקבה רדיו זרק כשפתאום
 במחשבה צורך היה לא שוחררו. הרופאים

 המ.וו.ד. ראש הוא השבוע שאיש ברור שניה•
 להופיע חייבים פניו וכי השיחרור, על שחתם

הגליון. שער על
ומד ציגקוגרפים המיטה, מן הוזעי; דוש
 ביותר הקשה הג׳וב מבתיהם. הוזעקו' פיסים
 שאפשר שער לציין עליו היה לדוש. המתין

ה השאלה סימני את לתוכו להתאים היה
 זה במבחן עמד דוש הודפסו. שכבר אדומים

בהצלחה.
 על הופיע לתכנון, מחדש הוכנס. שמוליק

 ייפגש אם שבועות. שבעה כעבור רק השער
 שזה מקווה אבי בריר״ לאברנמי עם אי־פעם
לטובה• הדבר את לו יזכור האחרון

מכתבים
מרקחת עשה ..רוקח
 רוקח (!י סיפור־השער הופעת אחרי •טיט ארבעה

 חממשלה. מן רוקח התפטר )813( חזה בחעולם
 שהמלים ומצאחי בעיון שנית המאסר את קראתי

הדבר. את מנבאות ממש שלו האחרונות
. . הט ? מקרה .

תל־אביב בן־דור, יוסף
. . ש המאסר. קריאת אחרי ספק. כל לי איו .

 עמדו הזויוגים־הכלליים כי מראש ידע הזה העולם
 ימים שלושה הופיע שהמאמר מאחר להתפטר.

ה וההמנון. הדנל על ״י מפא מרכז החלטת לפני
.לעין גלויה מסקנה . .

קוץ,רזזובות ישראל
. .  על נביא. היה הכתבה את שכתב האיש .

.הנון פרם לו לחת המערכת . .
ירושלים גולדמן, שמואל

בעתונו. נביא אין
מצא רוקח. של מעלותיו ציון כדי שתוד חבל

 כציוני• ברנשטיין. של מערכו להפחית לנחוץ תם
 אני אין האישים. שני את המכיר וכאדם כללי

. . צודק שזה חושב .
 אביב ל־ ת ברמן, זרובבל

בין הניכר ההבדל את ציין הזד, העולם

0

 האחד ני סבור) (ולא אמר לא האישים, שני
בשעור־קומתו.. השני מן נופל
 רוקח ישראה מונה מתארים. שאתם כפי לא

 רוקח ).613 הזה (העולם תל־אביב עירית לראשות
 היתה ההכרעה קולות. 7 הוז ורב קולות 7 קיבל
 קרוב היה השקפותיו שלפי שלוש. משה בידי

 והבטיחו קנוניה אתו עשו הפועלים ברם לרוקח.
 כד סננו. יהיה הוז ושדב העיר ראשות את לו

. . העיר לראש נתמנה ה הנציב שעות. 24ל- .
 תפורה שהיתה זו, בקומבינציה רצה לא עליון

לבניס-שחוריס. בחוטים
תל־אביב ק., א•

 רוקח הפנים שר של לאישיותו מאמר הקדשתם
 מרובה הפתעה ואפילו רבים הדים בודאי שעורר
 בין ואף ולמפלנתו רוקח למר המקורבים בחונים

 פרסומכם דבר. של לאמיתו המושבעים. מתננדיו
 למוחו- הרעיון להחדרת רבה תועלת להביא עלול
מדי בארצנו קיים שאכן מפא״י. אנשי של תיהם
 מאנשי שלא סגולות. ובעל תכונות בעל נאי.

 את לשבור העתיד האיש הוא ושהוא מפא״י.
המ את ההורם ההםתדרותי הביורוקרטי התמנון

דינה.
טבריה בר־איל, מ.

התיאבון קילקול
 בה התקופה את כבו שכח הזה שהעולם חשבתי

 באלה. וכיוצא פשעים בספורי קוראיו את העסיק
 וגיליתי )811( חזה העולם גליוו את פתחתי לצערי
 שהיה נקוה הישנות. לשיטות חוזרים הנכם ששוב

חדשה. *יטה ניצני ולא הכלל מן יוצא מקרה זה
תד־אביב רון, גיורא

 חזה (העולם התחתון העולם על האמת חישוף
במ מתכוון אני רב. חינוכי ערד בעל הוא )814

שהן חושב אני בתי-הבושת. על לתמונות יוחד
 כאילו המסולפת הדעה את הנוער בקרב תחסלנה

מושר. או רומנטי מקום הוא בית-בושת
תל־אביב הגיג, י.

1 התיאבון את לי קילקלתם ! פויה . . .
ש.,ירושלים יוסקד.

ל תקראו לא מדוע זול. סנסציוני טיפול . . .
7 התחתון (הזה) העולם עתו!

חיפה בן־צבי, משד,
התמוטט הבנין

 הועד בגין בעיניכם הוא מופרז ״קצת- רק אם
 אלה אולם לכם. יבושם )812 הזה (העולם הפועל

 מן שיסולקו לאחר זה בבני! להתבצר המקווים
הגי יד אותה כי לדעת חייבים הנוכחי, השלטון

 לבטחונה המדינה. לתקומת הביאה אשר בורים
 הבנין שליטי יד את נם לנדע תדע ולחרותה,
. . זה. שפל למעשה האחראים כל יטואטאו הזה.

תל־אביב לפידות, בנימין
האוכיקטיביות פרחחי

 בלתי עתון של באיצטלה להתגדר תפסיקו מתי
מוס קומאינפורמית תעמולה ולעשות מפלגתי

 תיאור נותנים הנכם )813( הזה בהעולם ? ווית
 בתל־אביב ההפגנות על כביכול. משוחד, בלתי

 השמאל אנשי כאשר דאלם. של לביקורו בקשר
 על היתה וידם העיר בחוצות והתפרעו הרביצו

 ו״נוער משקים״ ״בני בפיכם נקראים הם העליונה
 שכירי על נברו תל־אביב בני וכאשר פלס״ח״.
כפרחחים. אותם מתארים אתם מוסקבה

.  .  .  * * * ? /

 דה: באונס. הזה העולם את קורא אני
 עתונות. כקצין תפקידי בתוקח רק יינו.
קרי של המעמסה את עלי מעמם אשר

 עוד בארץ. הנדפס חומר כל כמעט את
 עתונכם את לקנות דעתי על עלה לא

.החפשי מרצוני . .
לה לעצמי אני מרשה זאת עם יחד

 משקף הזה העולם כי לי נדמה כי עיר
 כעולם באמת וטבעו. שמו את בנאמנות

 ורע. טוב בו יש :בו חיים אנו אשר הזה
 דיוק חוסר־אמת, ואף חצי־אסת אמת.

 העולם כמו בדיוק — בקיצור וסילוף.
הזה.

ל ונוסעים בתיהם את עוזבים חקלאים כאשר
 של חוץ שר של ביקורו ננד להפניז מרחקים

 אוהד. באור אותם רואים הנכם ידידותית. מדינה
 להפריע מנסים חל-אביב העיר תושבי כאשר אד

בל עתון תקראו לכד תאם פרחחים. הם הרי להם.
 שלכם ההסוואה את להוריד מוטב ? משוחד תי

 כזה בתור נם קומוניסטי. עתון בפשטות ולהיקרא
מו בצורה כתוב הוא כי אותו לקנות אמשיד

שכת.
אשקלון מגדל אפל, דוד

 ״פר־ גיאוגרפי. תואר הוא משקים״ ״בני
 המשתמש האדם של האופי הערכת הוא חח״

מל זולתו מנד למנוע כדי אלימות, במעשי
 ביותר פסולה. היא אפילו דעתו, את בטא

בעיניו.
 בו לראות שמחתי הזה, העולם של קבוע כקורא

 ).813( מראיין״ הזה ״העולם החדש המדור את
 עם בראיון דווקא נפתח זה שמדור לי צר אך

 סנה. משה — הציונות. את ושונא חמתננד אדם
 לפרטם לא מחובתכם הרי כן. נעשה כבר אם אד

 של האחרונה השאלה על שקר. שהן תשובות
 ״בין רציפות רואה שהוא סנה השיב סופרכם
 מק- משטר ננד בפולין. פילסודסקי ננד מלחמתו

 בישראל.״ בן־נוריון משטר ונגד בפלשתינה מייקל
 במק- נלחם קליגבוים-םנה שמשה הוא וכזב שקר

הנא תלמידיו הם בו נלחמו שבאמת אלה מייקל.
ז׳בוטינסקי. זאב של מנים

ירושלים יפה, מאיר
 מפלנה. לתולדות שלם דף להקדיש חבל לדעתי

 ולפעו־ לדרכה שלם בלב מתננד העם של שרובו
 כוונו- עיקר אשר ספלנה המדינה. בתחומי לותיה

 כל אשר ובמפעליה, המדינה ביסודות חבלה תיה
בהם. נא הוא באשר יהודי

 לקריאת מזמנו להקדיש מוכן הקורא אין לדעתי
זו. מפלנה על דברים

 צה״ל בן־ארד, משר.
 ארד בן לקורא שכדאי סבור הזה העולם

מת שהוא המפלגה של מטרותיה את לדעת
לה. נגד

קומוניסטית קומדיה
 הוא פמילו דון הסרט )811( הזה העולם לפי

 התע- כך. זה אין לדעתי משעשעת״. ״קומדיה
 לעין. מדי יותר בולטת בו הקומוניסטית מולה
 יותר לד מזכיר פרצופו הקומוניסט. העיר ראש
 את להלאות הכוונה נם וכד סטאליז את מרי

 הג- וכן סלחנים טובים, כאנשים הקומוניסטים
למת. והכבוד הצלב בפני הכבוד לדת. לחזור טיה

 מה זמן לפני שהוצג במילנו נם הסרט נם
 הקומונים• התעמולה בלטה בו ונם כד בנוי היה

הזח. העולם בזמנו המליץ זה סרט על נם טית.
תע סרטי הם שאלה בפרוש לציין היה כדאי

קומוניסטים. מולה
־ברק בני בית־הלחמי, נחמד.

במ לא באמנות, עוסקת הסרטים בקורת
דיניות•

מתאים טיפול
 למפקד שננעו השורות את קראתי רב בתמהון

.5 הזח (מעולם נלוברמן יהושע ההגנה (  בו *
 המנוח בעלי של תמונות מופיעות שמעליהן בזמן
 עלי ליבוביץ. רחל חגב׳ אמו ושל ליבוביץ אורי
משפחתי ולא המנוח בעלי של אמו שלא לציין

 טיפל הבטתון משרד הממשלה. ירי על הופקרו
מתאימה. בצורה בנו

־אביב תל ליבוביץ, ימי
 ליבוביץ משפחת בעיה כי שמח הזה העולם

 גורלה על מרים פרסים שמסרה אחרי נפתרה
 הר־ מן נלקחה החממה שנים. שלש לפני

 זאת כי נאמר ולא האומה, תודת פורטג׳ה
גלוברמן. משפחת של תמונתה

ערפילית טעות
 הביא ״הקוסם במאמרו טעה הספורט מדור עורד
 ספורט חובב כל (א) : )812 חזה (העולם נביע״

 ימני. קיצוני הוא מתיום סטנלי כי יודע בן־יומו
ש בשנה האננלי הנביע על הנמר בתחרות (ב)

ניו-קסל. עם ארסנל קבוצת נפגשה עברה
תל־אביב סוטין, י.

 שטעה על מצטער הספורט מדור .עורך
הסמיך. הלונדוני בערפל

 הספורט? נחשון את לסרס* הפסקתם מדוע . . .
? פיליפם ברדיו זכה מישהו האם

חל־אביב מהלא, אליהו
 לב־ קי׳ן• בפגלת נמצאת הבריטית הליגה

 הרדיו •נחשון. את נחדש משחקיה שיתחדשו
במערכת. עודו

עתונאית נהיגה
 בעיון לקרוא לסירות אליעזר לחבר מציע הריני

לנ ללמוד ללכת כן וכמו )8091 חזה העולם את
ה כפתור את לסנור :מעשית בפרקטיקה הוג

 נסיעה לאחר שני במהלד תלול במדרון הדלקה
 ישאר (באם התוצאות. את לי לכתוב מהירה. לא

בחיים).
 שני במהלד בירידה הכפתור סגירת ראשית,

 קילומטר של נסיעה לאחר המכונית את תעצור
 במצב תלויה זו בדרך המכונית ועצירת בקירוב.
המנוע.

חיפה גיל, יצחק
החידון נידנוד

 רוזן שמואל כ׳ להסכים מוכן אני כי אם
 אני מאד. מוכשר בחור הוא )$14 הזח (העולם

 ישראל בקול ששודרו החידונים שמספר חושב
. מאד מוגזם הוא . .

תל־אביב בר־אלי, יהודה
 את חזח העולם שער על לראות מאד שמחתי

 אפשר תכניותיו שאת שלנו ברדיו היחיד האיש
 המקלט. את לסגור לרצות ומבלי בהנאה. לשמוע
 בקול האישיות ספק כל ללא הוא רוזן שמואל
 לא מנהליו מציינים. שאתם כפי אבל, ישראל.

זאת. להעריך ידעו
רמת־גן אייכשטיין, נגה

קומה נמוד אדם
 כתבתם במשטרה, הנברא חילופי על בספורכם

להח צריד היה ואדום־פנים, נמוד־קומה שאדם.
 של שמו את גליתם לאו מה, משום סהר. את ליף

? הוא מי האיש.
חיפה גרמן, דוד

ה הדבר, את דגלות הזה העולם יכול לו
? זאת עושה היה שלא גרמן •הקורא סבור

העולס
א = ג . ־ ר

 המצויר השבועון
נפורמציה ־ לאי

״׳*יגיע פסוק
 וכח נזשבר מד שרים באו
ישעיהו). (כמעט אין לסגת

הזמן אותות
 מודיעה האויר, מזג לרגל

המ של העליונה המפקדה
 להש' (המחתרת הירוק גף

ני במדינה) הצמחוניות לסת

 ה־ לסנדל שמה את החליפה
ירוק.

מבצעים
 לפי ניתנו הבאים השמות

 למבצעים הממשלה פקודת
: הבאים

 מבצע — נפוליון מבצע
 חדש מפקד למנות שמטרתו

עקרון. המשטרה, לתחנת
 הקמת — ארכימדס מבצע

 בשכונת לאלחום חדש מוקד
פלורנטין.

ה — ישראל רכב מבצע
ה לשוק קצינים נשי סעת

כרמל.

מדיניות
המשבר את לפתור כדי

 טראסם מציע הקואוליציוני
 את הבא העולם של המוחות

ה החינוך כסמל הבא הדגל
 לא אחר דגל שום ממלכתי.

 הישראלים בבתי״הספר יונף
ו מטר שגי של בקוטר או

:סביבם חצי

815 מם׳ הזה״ ,העולם


