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הראשי הצלם מ״מ
רוביננר דוד

:מערכת חברי
 בשן. יחיאל בן־אסרים. משה אדניו. דוד אלמו. מיכאל

קשה סילבי מלכיו. ב. דב טאובר, אוסקר נכי. נצה
:שערים ציירי

ליפמן. זאב בק. שמואל בן־דוד שלמה בזם, נפתלי
רוטשילד. נרט קור. פאול פזנר. פילים

: חיפה מערכת, ראש מ״מ : ירושלים מערכת ראש
כרם? חיים רוביננר דוד

: מעבדה מנהל
טווייג דוד

: חוץ סופרי
סידון שמואל דנון. נבריאל נ׳יקובס. מונטי

 : המינהלה ראש
הררי שלמה

 מצוחצחים מדים לבוש גבר עלה השבוע
 שביתודהנשק מפקח דה־רידר, בנט מטוס. על

 בארץ־ישראל, תפקידו את עזב או״ם, מטעם
.לקאשמיר. עבר

 אובייקטיבי במאמר להעריך ניסינו בשעתו
 חמור• כד, ויכוח שעוררה זו, מוזרה אישיות

 ,810 הזה העולם של השער כתבת זאת היתד,
 למען בירושלים. הגדולים המאורעות למחרת

העי בעולם בלתי־רגיל דבר עשינו ההגינות
 לאנגלית, כולו המאמר את תירגמנו : תונות

הערותיו. את ביקשנו לגנרל, אותו המצאנו
 לבבית תשובה קיבלתי ימים כמה אחרי

 כעת לפרסם שכדאי דומני מדה־רידר. מאד
 ישראל, לאזרחי צוואה מעין שהם דבריו, את

 בעיני עצמו את להצדיק איש־צבא של ונסיון
:דבריו ואלה מקטרגיו.

 המאמר מן אחת שורה שאף סבור ״איני
לתיקון. זקוקה הזה

 שאמרתי דברים כמה הדגשתם אתם (אולם)
 ועדת בישיבות ובלתי־רשמי רשמי באופן

 הרושם את השארתם וכך שביתת־הנשק,
אנטי־יהודיים. רגשות לי יש כאילו

 לזכור, יכול שאני כמה שעד לציין ברצוני ־
 היינו הסיפור, של אחד צד רק לכם יש
 חברי של להצהרותיהם שלי תשובותי רק

 שבי־ הסכם של רוחו על הישראלית המשלחת
 פתוחה הדלת את המשאיר גמיש, תת־נשק

רבים. לפירושים
 יהירי בין רבים טובים ידידים לי יש

 קציני עם נמנו מהם ממאה למעלה בלגיה.
שמס שלי, הנהדרת התותחנים חטיבת וחיילי

 וחמשים מאות לשמונה הגיע חייליה פר
 צרפת, בנורמנדיה, לחמה חטיבתי מתנדבים.

ה המחנה במסגרת וגרמניה הולנד בלגיה,
 מאל- מונטגומרי הוייקאונט של בפיקודו שני׳

עלאמיין.
 את להשוות יכולתי לא אחת פעם אף
 שאר לעומת לרעה, היהודיים וחיילי קציני

 לבי מקרב מודה ואני והחיילים, הקצינים
לכולם.
 בשעת ונפצעו חייהם את איבדו מהם רבים

היא וגאוותי להם, שנתתי הפקודות מילוי

 שייעד מפני היסום, ללא זאת שעשו כך על
בעיני.׳׳ אדם חיי של ערכם היה מה

 בשטח קטנה מהפכה חלה שעברה בשנה
 הסתפקו אז עד תיאטרון. להצגות הפירסום

 עוררו שלא שיגרתיות, במודעות התיאטרונים
 הצגת עם ושבים. העוברים בקהל רגש כל

 בא הקאמרי בתיאטרון האילנות בצל תשוקה
 פלאקאט הופיע המודעות לוחות על : מפנה

 את הצדיקו התוצאות ומגרה. חי צבעוני,
מפרס התיאטרונים כל החלו ומאז עצמן,

זה. ממין בפלאקאט הצגה כל מים

 הפלאקאטים אחד הופיע חדשים כמה לפני
 עיניו את פעם אי שמשכו ביותר הלוהטים

 אדומה, כרזה זאת היתד, ישראלי. צופה של
 בזעקה. ידה את מושיטה שחורה דמות ועליה

אהובה. ארץ זעקי : ההצגה

 נתברר זה. פלאקאט צייר מי התענינתי
 יצירתה פרי זה היה קודמיו רוב שכמו

 בת פילדלפיה, ילידת שחרחורת, צעירה של
פזנר. פלים בשם ,24

 שלה הראשון השער הופיע שעבר בשבוע
 שהמרחק לב שמת הסתם מן הזה. בהעולם

 קוד, של שיטתו לבין פליס של שיטתה בין
 קטן אינו השבוע, של השער צייר למשל,

 חרבון. וישראל נגיב מוחמד בין המרחק מן
 ארבעה משך שהוכן זה, ושער המקרה רצה

המצ המהפכה של השנה יום לקראת חדשים
תע התקיימה בו בשבוע דווקא הופיע רית,

בתל־אביב. פליס של רוכתה
 למנהיגי מגיעים ישראל שעיתוני לי אומרים

הו אחרי ימים שלושה־ארבעה תוך מצרים
 נגיב של דעתו היתד, מה לדעת מענין פעתם.

 כמובן, לדעת, מענין פחות לא זה. שער על
שלך. דעתך היתד. מה

עצמה תמונת ליד פזנר פליס
? נגיב אמר בעצם, מה,

©

מתעורר ענק
 בהנאה עתון י,ואווי שלא זמז הרבה הרבה, זה
 הזה (העולם האזזרוו מנליונכם לי שהיתה כזו
 האחרון לעמוד ועד נניב של השער מן ).823
לתפארת. מלאכה זוהי נלילי. •לילי של

תל־אביב וורנר, אלישע
. . והצליחו. עלו מתרדמתו. המתעורר ענב כמו .

 רמת־גן שולברג, רותי
 — עדיהם שהכרזתם השינויים תוצאת זוהי אם

 הנהדר, התוכן מול אחוז. במאה הצלחתם הרי
רע. או טוב ניר על הודפס העתון אם לב שמתי לא

חיפה כהן, רוני
והגיון פרעה מרככות

 לועגים של פנים מעמידים שאתם יודע אני
 ברכה שאו זאת, בכל הזי,ן״. ״הדור בני לנו.

המצ וההפיכה נגיב אודות מאמרכם על נאמנה
 צלילות על יכם. תיתי ).823 הזה (העולם רית

עטכם. של השיכנוע וכוח תפיסתכם
 צפת תבורי, ליבוש

 כתוב במרהב מדור חדש. אינו שהצנתם היו
 הראשונה הפעם זו אולם ומתמיד. מאז זו ברוח
 העובדות רגשיות. סיבות על רי התבססתם שלא

 רעיון של דונמה הם ההגיוניים והניתוחים הירות
מבוסם. פוליטי

חיפה כרמל, אפרים
 אולם מאד. מעניינת ופרעה נניב ביו ההשוואה

 כל איו לדעתי 1 הסוף עד אותה המשכתם לא למה
 וחילו פרעה מרכבות יטבעו הפעם שגם ספי
. . ישראל ובני (שרת) משה ישיר ואז בים, .

 מברית ברנד, יואל
.  7 לדולר הזאת השירה את .
 חדשה לאומית לסיסמה הצעתי על דעתכם מה

 תלכד היא ז כובש״ יצא מסואץ ״כי למצרים:
 לעם דומה מימרה זאת שעשתה כשם אותם, ותחזק

היוזודי.
ירושלים הררי, אליעזר

השנה איש
 בן" דוד :היחיד באיש תבחרו דם. לכם יש אם

השנים.... כל ושל הזאת השנה איש זהו נוריון.
תל־אביב גורדון, יעקב

נניב. מוחמר :ספר, כל בלי
תל־אביב קלמן, יורם

 נתן הוא — לא או טרוריסט חרותי. יעהב
 משהו לעשות יש זאת בכל כי לחשוב לאנשים

המדינה. את ההורסת ההדרדרות נגד
נתניה לוי, חיים

 אחד מאורע שום השנה קרה שלא חושב אני
יותר והמדינה. האזרח על במיוחד שהשפיע

 ומקרים מעשים של שרשרת שחלה לומר נכון
לדו המדינה על חותמם את להטביע העלולים

ממ בשרירות והולד נדול לשימוש כוונתי רות.
 מובהקים. דיכוי חוקי שורת ובהפעלת שלתית

 היועץ לכבוד ספק כל בלי מניעה לכד ״הזכות״
 אנו כהן. חיים מר :ישראל ממשלת של המשפטי

 אשר השחורה כשנה תשי״ג שנת את נזכור עוד
המנדט. חוקי את לשימוש שוב הוא הכנים בה

תל־אביב ברגר, ישעיה ד׳׳ר
 תושבי לנבי תשי״נ של ביותר הגדול המאורע

 רוסיה עם היחסים ניתוק ספק בלי היה ישראל
 :אותו המסמל האיש בכד. כרוך שהיה מה וכל

אורן. מרדכי פראג אסיר
רחובות בן־חנוך, עוזי

המסתננים מכת
 נכתב )822 דזזזז (העולים היום״ לאור ״יריות

ל מעבר לראות הרחיכן שלא אדם על-ידי כנראה
ה והנניבות הרציחות תל־אביבי. בית־קפה שולחן

 אי־הבטחון בשנים, עשרות של חיים עמל הורסות
 לישון ההתישבות אנשי את היום עד המחייב
 היו לבד אלה כל — מיטתם ליד דרוך כשנשק

״הומ באוביקטיביות תכתבו שלא כדי מספיקים
כזו. נית״

 את לבכות שבמקום כך על דעתכם מה אנב.
מל על־ידי המחר את ולחפש הרומנטי האתמול

להלי הנוער את מעוררים הייתם בשחיתות חמה
 להתיש- לא אם למארבים. (לפחות לגבולות כה

? המרינה בטחון הגברת לשם בות)
 חרות מושב פיק, בנימין

 לפעולות הנוער את תקרא הממשלה אם
 הדבר אין אולם הזה. העולם ייעדר לא מארב,

הדעת. צלילות על לשמור בחובתו פוגע
 במםתג־ לנהוג יש צורה באיזה לקבוע קל לא
 ויש אדם בני זאת בכל הם הרי אחד מצד נים.

 פוגעים הם שני מצד ונפשם. נופם את לכבד
 ויש — ביותר והמכוערת האכזרית בצורה בישוב
? הצדק מידת איפה כגמולם. להם לשלם

עכו שלום, יהודה

הא□
מדוכאים

ה״שחודים״י
הח האחרונים בחודשים

 התלונות נשוא ללא עד ריפו
 של כללי קיפוח על המרות

שט כבל המזרח״ כני,,עדות
 לרעה הפלייתם החיים, חי

ה מן החל החזיתות, ככל
 וכלה העכורה כלשכת תור

והכרה. משפחה כעניני
הח הזה״ ״העולם מערבת

 על זו בעייה לחקור ליטה
 חולית-חקירד וקבעה בוריה

ש במה שתקדיש מוגברת,
מקיף. למחקר בועות

 לבל כזה פונה המערבת
 והו טענות כידו שיש אדם

 או אישי לקיפוח כיחס כהות
המע ראש אל לפנות כללי
 השעות כין שיטי ביום רבת,
ה ״העולם כמערכת ו,0-1
לפ או ,8 גליקסון רחוב זה״,
 ,-,36 ד. כת. ככתב. אליו נות

תל-אביב.

והמין הנוער
הש לרעתי. מצויז, היה המין בעיות על מאמרכם

 לידי להביא פםויכולונים בידי יש אם רק היא אלה
הבעייה. פתרון

 בני־ברק בן־נתן׳ מאיר
מוס מינית הסברה חסרה כמה עד שתראו כדי

 סביב התקהלו נערים של קבוצות :לנוער מכת
 שפיר־ הראיונות את בצוותא קראו שלי. הקיוסק
סמתם.

תל־אביב שפילמן, אברהם
 האח־ בגליוו שהופיעו המכתבים כל את קראתי

 ש" הודו הכותבים שכל מעניין וה. נושא על רוו
בש הרבה חידש ״לא כי אם — מעניין החומר
בילי״.

 תל־אביב וייס, רפאל
נן וכי  אחר, גבר כל או וייס, הקורא מו

מין? בענייני וללמוד מה עוד לו יש כי להודות
האו-האו
 נדרם ״כלב העברית העתונות על הסאטירה

 כל מצויינת. היתה )823 הוה (העולס למות״
נלילי. ללילי הכבוד

 רמת־גן ארז, דן
 לילי את הבאתם מניין החדש, לכוכב הידד

 כן. ואם האמיתי שמה והו האם אנב, ? נלילי
1 היא מי

 תל־אביב גלילי), (לא לילי
המש של האמיתי שמה הןויא גלילי לילי
הזה. העולם של ביותר החדנפח תתפת

 ביותר הטובה ההומוריפטית לא ואת אם . . .
1 כלב אני — בארץ

רעננה חביב, אריה
7 מת או חי

 הספרות של בחמסיו קרירה כרוח מרענן . . .
העברית.

נהריה גוזמן, שלמה
 נברא ולא היה לא 1 ההיסטוריה סילוף !שקר
 פני את בודון סילפה פשוט נלילי לילי כדבר.

 שמת מי הגברת. לא גם שמת. הכלב לא הדברים.
אני. וה

גבעתיים צימרמן׳ אלחנן
-בוודאי. מצחוק,

לסילכיה חנינה
 סילביה לפורצת חנינה למען שיצאתם מאד יפה

 כי לכם מניין אולם ).823 הות (העולם ויטנברג
האז לחיים לכשתחזור יותר, טובים תנאים תמצא
ן פשע לחיי אותה שדחפו מאלה רחיים

רמלה אופל, אורה
 נותן הייתי סילביה של שופטה אני הייתי אילו

 שנים. ארבע ולא חודשים שלושה היותר לכל לה
ה אשר ואשה בערבות משוחררים וגנבים רוצחים

שנים... ארבע קיבלה קשות בה פגע נוהל
בן ברנוסר גבריאל תל־אביב ),13 (

: לבקשכם בקשתי את מצרף הנני פשוט. כאדם לא שהעונש חרלף עמירם עם אחת בדעה אני
 רחמיו מידת את להראות המדינה נשיא יואיל לעשר להשפט צריכים היו לא הם צודק. היה

לו יכיר במדינה אזרח כל מוכת־נורל. אשה ולהון לעשרים להשפט צריכים היו הם מאסר. שנות
מאסר. שנות

אמנון

הבבאהעולם
 המצוייי השבועון

נפורמצית - לאי

השבוע פסוק
 לחינוך חסר לא דבר שום
העב החינוך מלבד העברי,

רי.

במדינה
 ״אגמן! של היסוד כינוס

ל שנועד בישראל״, הנשים

ויעריץ תודה
חיפה :,

 התפזר ,השבוע השלישי ום
חו : הסיבה החלטות. ללא
חוקי. מנין סר

ספרות
 הדתיים, הסופרים באסיפת
ל זכה השבוע, שהתקיימה

 של החדש הרומן מיוחד ציון
 איצקו־ הלוי אייזיק הסופר

 ישראל, אגודת, חבר ביץ,
שמיים. נשיקת
המ הרומן מן קטע הנה
: הולל

 סנדל בעלים. לחשה הרוח
 על הציבורי בגן ישבו ושרה

ה כשאויר, ספסלים, שני
רון הקדוש של טהור  הוא ב
חו כמחיצת ביניהם חוצה

נגעו כמעס גופותיהם סר.

כאדם. אותו
ירושלים פינשין, שמואל

לגמרי. לא אך בזה, זה
 הושיט כורחו בעל כמעט

הת אט אט ידו. את מנדל
 לבו מבוקשה. אל קדמה

 הגיעה הנה בחוזקה. הלם
ב עבר חם רטט למבוקשה.

בע אותה ליטף הוא גופו.
 בחרדת־קודט לוהטת, דינות

ש הקטנה המזוזה את —
 נגד כתרופה בכיסו, החזיק

הרע. היצר

החמשיר
 אומלל גבר היה היה

 גמל. של פרצוף לו שהיה
 התחתן אחד יום
 כלילת־חן, אשה עם

מעל. דבשת לה שהיתר,
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