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 את לשבור קלגסיו את ששלח מוסד אותו
חדשה. עונה כנראה פתח עצמותינו,
הו ואלמוני מכתב־איום׳ קיבלנו השבוע

 בכתב ההודעה טלפוני. איום גם עליו סיף
 נתונים יהיו■ זה עתון עורכי חיי : ובעל־פה

 שניתן הראיון את לפרסם יעיזו אם בסכנה
במכ נאמר כך בובר, בובר. מרטין על־ידי לי

ה וכל עמנו, רוצחי עם פעולה שיתף תב,
בנפשו. מתחייב דבריו את מפרסם

 עד נפצעו מחבריה ששלושה זו,. מערכת
 פצצה להטלת למעשה־שוד׳ קרבן ושהיתד, כה

 בזלזול מתיחסת אינה שוב אלות, ולה,תקפת
 שבכל מאושר אני אולם זה. מסוג לאיומים

לד איש הציע לא הזאת הגדולה המשפחה
 דעתו על עלה לא הראיון. פרסום את חות
 מעשי או איומים כי החברים אחד של אף

 שהיא צורה באיזו להשפיע יכולים אלימות
העתון. תוכן על

פרו אחרת. המצב היה לו מתבייש הייתי
 הבולטת האישיות הוא בובר מרטין פסור

 כמה זה העברית. המחשבה בעולם ביותר
 של השנתיות במהדורות נכלל שהוא שנים

 ספר בעולם״, ביותר החשובים האנשים 100״
 ישראלי רק כולו. בעולם הנפוץ אמריקאי■

 —הראשונה־• הפעם זו — השנה זכה שני
בן־גוריון. דוד : זה לכבוד

 בובר מרשין השם ממלא יבשות בחמש
 תהיה ביראת־כבוד. גדולי־ד,מחשבה לב את

שלן. במולדתו פיו ייסתם אם בושה זאת
 — זה כדבר יקרה לא זה עתון קיים עוד כל

יהיה. כאשר המחיר יהיה

 הוכנסו מעבודתי נעדרתי בהם בשבועות
 הערות כמה במערכת חברי על־ידי לעתון

העב העתונות עורכי חשבון על נשכניות
ב הפחדני המעשה על עברו שרובם רית

לד,חלטת־ד,גי מקום אפילו נתנו לא שתיקה׳
אגודת־העתונאים. של חסרת־השיניים נוי

 צביעות שונא אני לדעתם. מסכים איני
 ודבר הארץ עורכי אם היושר. את ומעריך

 (ושלא עצמותינו את ששברו שמחים אמנם
 שקר זה יהיה הרי עצמותיהם), את שברו

צבו בדברי־גינוי שמחתם יסתירו אם מצידם
 הצופה, עורך את לשבח יש להיפך. עים.

 היחיד שהיד, על החיים, האלוהים משרת
ה על שמח הוא :בגלוי זאת לאמר שהעז

 לא שד,קלגסים הצטער וכנראה התנפלות׳
 במאמר ממש. גלגלותינו את לרוצץ הצליחו

 כמה שפירסם עתון זאת: הסביר אף ארוך
 לעורך היקרים אנשים על (נכונות) עובדות
עורכיו. עצמות את שישברו הדין מן הצופה,

 מעשרת אילו על הזכיר לא מה משום
 עליו סומך אני אך מסתמך׳ הוא הדברות

מתאימות. אסמכתות לו שיש .

ו הקלגסים של מטרתם היתד, בעצם מה

: המנהלה ראש
הררי שלמה

? שולחיהם
 אחד חבר של הזמני שחיסולו חשבו אם

 מכת" ינחית הדה העולם ממערכת שניים או
 הסתם. מן התאכזבו, הרי — העתון על מוות

 אפילו כוכבים. על בנוי אינו הזה העולם
 העבודה ממעגל הראשיים חבריו שני הוצאת

 הפרעה לשום גרם לא לחודש קרוב משך
 שמישהו חושב איני העבודה. במהלך רצינית

בהעדרנו. בכלל הרגיש הקוראים מן
 ידי, בשתי השימוש ממני״כושר כשניטל

 תפקידיהם עברו מהירות באיזו התפלאתי
או על התפלאתי פחות לא אחרים. לאברים

 אברים כמה העתון. בגוף עצמו תהליך תו
ל עברו תפקידיהם הוצאו. המערכת מגוף

האחרים. אברים
קור בלב הוא עתון של האמיתי הרכוש

 או בפצצות לפוצץ אי־אפשר זה רכוש איו,
הפ על־ידי רק לשברו אפשר באלות. לרוצץ

בר באומץ־לבו, בעתון, הקוראים אמון רת
בכנותו. הטוב, צונו

 בדיוק פעלו כה עד שבוצעו הטרור מעשי
 בקירבה הרגשתי לא מעולם ההפוך. בכיוון
ה בימים דווקא כמו הקוראים ובין בינינו

למי כשהובאו ההתנפלות׳ אחרי. ראשונים
ה של והברכה העידוד מכתבי מאות טתי

קוראים.
 בברכות הסתפקו לא הכותבים מן רבים

 יחידים עזרתם. את לנו הציעו הם סתם.
 מלחמתם את פעם לא לחם שהעתון וגופים׳
 ש־ ימאים לטובה. אותנו זכרו צרה, בשעת

 שכונוח־העוני בני שביתתם׳ בימי הכירונו
פוש כמה אפילו להגנתם, פעם לא שיצאנו

 ליחס זה לעתון הודות שזכו מועדים עים
לר עצמם העמידו אלה כל — יותר הוגן

עצ את להקיף יכולנו רצינו׳ אילו שותנו.
שומרי־ראש. של מאד בריאה בפלוגה מנו

 אין בתודה. האלה ההצעות כל את דחינו
חו מאחורי הפועלת בעתונות מאמינים אנו
 הצעד, רק קיבלנו מזויינים. שומרים של מה

אחת.
 אותם שהכרנו הימאים אחד דהאן, מוסד,

 כש" באנייה׳ המקרה על קרא השביתה, בימי
 הוא ישן. בעתון־ערב בלילה בתאו עילעל

הו המעטים׳ חפציו את ארז ממיטתו, קפץ
ה בהפלגה ישתתף שלא לרב־החובל דיע

במערכת. הופיע בבוקר מוקדם באה.
 משתי הגבס הורד אשר ועד יום, מאותו

תפ בחיי מוסה מילא ימים, כמה לפני ידי
 מה יודע איני ומטפלת. נהג חבר׳ של קיד

הש ממנו, כשנפרדתי בלעדיו. עושה הייתי
העמוקה. תודתי לו נתונה היתד, בוע׳

 מספר זה עתון לו רכש השנים במרוצת
 רבי־ במקומות מהם רבים אויבים,. של הגון

 שעולה היא יפה הרגשה ורמי־קול. השפעה
 אפילו הידידים׳ מספר שעור" אין עד עליהם

צרה. ברגעי אלא נשמע קולם אין

מכתבים
משדה־־בוקר תשובה

לו מרבדי בלמדכם טעיתם ״. אי מד אני כ  עו
ת פנו ר ל ע אה לנו שב בקרי  בדעתי אין זזננב. ליי

ת וכלל כלל פנו ער לא בקריאה ל לאח • ולא לנו
מיז אני איו •0’י א ת מ או ג בקרי איני זה מסו  ו

 איו אבל קריאה. על־ידי ייושב שהנגב מבור
ב, רצון שכר לקפח ה ואני טו ד  רצון על לכם מו

זה.
בוקר שזה בן־גוריון, ד. *

טייס של דרכו
ר פו ח ■ הטייס של חייו סי  הזן אליעזר המנו
א )845 הזה (העולם ר הו פו ל סי דו נ ' שי ו ש־ אנ  בפ

תו. ב מו תו הזה העולם עשה טו עלו  אז- לפני בה
ח' תו את המדינה י מו המשר מאלה אחד של ד
מה את תים — חצוצרות תקיעת וללא בצנעה האו

ם את הצורר ובשעת שלמי בחייהם. מ
־אביב תל גלר, אהרן

רות למקרא שו ת ה חרונו ץ הכתבה של הא  התכוו
ב לבי אב. מרו ה זאת עם יחד אולם כ  בי גבי

שת היו עוד כל עמוקה. גאווה ינ  בחורים לנו י
שול שום יעמוד לא כאלה ו. מכ נ פני ל

חל־אביב הופמן, דוד
קוראים מועצות

אה אני ת להקים־ בהצעה רו צו ע  בכל קוראים מו
מן הארין רחבי שיו נם בהחלט. חיובי סי ש עכ שמ  מ

שא הזה העולם ם מרכזי נו בחו ודיונים לוויכוחי
בה שום אין ציבוריים. או פרטיים נים ע סי  מדו
 אחת על — יותר רחבה בצורה הדבר ייעשה לא

ש עשוי ה^בר אם וכמה כמה  לחבר עזר לשמ
בעבודתם. העורכים

חיפה דורון, מיכאל

-------------------—
ת זו הצעה ל תמימה נראי כי ד9כבי  מאחוריה א

ת, לתנועה -לההפך השאיפה- מסתתרת מוני  שאי" ה
ת כי רע. כל בה שאיו פה או  המפלגתית המצי

מת מחייבת ת תקו עו שות תנו  ולידתו שמבורתן חד
פו כי הגולה, עם קשר כל להן ואיו כארץ סו  ב

ם מה דבר, של ת הגולה יהודי מביני ,ארצנו: בבעיו
 איו אך המפלגתית המסה שינוי את מחייב הנני

מר זה ה קום שעם או ע ל קרוב אהיה זו תנו
 העולם שנקט לקו בהחלט מתנגד הנני דעותיה...

מרת זאת אין אך לערבים. ביתם הזה ו. או אי  ש
שאר צודק הוא מדים הדברים ב מן העו  של ברז

ב ־'המולדת. בעיות סו החיו סו  עולה דבר, של ב
השלילה. על

תל־אביב הארץ, יליד
ת ברית :לשם הצעה כבר לי יש צו ע מו של ה

הזה... העולם
ירושלים אלטמן, יהודית

*> יופי מור יופי
 )845 הזה (העולם האיטלקית שהמהפכה יתכן
ם הורידה ת מכ מלכו כבי את ה ד.- כו בו לי  אבל הו

שבילי בלל. בה הרגשתי לא אני רו מרילין ב  מונ
רו מרילין עדיין היא  אתם אם לי איכפת ולא מונ

ת שהיא קובעים ב כר בו ף ׳םו ס  קרים, צבעים או
ת של יצור או כונ התעמולה. מ

נתניה הרמן, דוד

יש כין שלום ייתכן האם
בימינו? וערב ראל

היהו לדת עתיד יש האם
דית?

 העכרי העם יהיה האם
ת כעל ומזר מערבית תרכו
? חית

 יורשי עם מגע ייתכן האם
הנאצית? גרמניה

 אחרות, ועשרות אלה, שאלות על
פרופיסור עניו

ר מרטי! ב ס
 הראשי לעורך שנתן מיוחד בראיון

לעי שנתן הראשון הזה, העולם של
האחרונות. השנים 15ב־ תונאי

במ זה ראיון יפרסם הזה העולם
שבועיים. בעוד לואו

ת של ״רגלה , בונ כ ת: כו אי ק מרי שלעצמה, יפה א  כ
לם חטובה,  את שכתב איש מעוררת.״ איננה׳ או

שפט פא ללכת צריך הזה המ ל או עינים לרו
אטר. יעזור־־'לו... לא זה ואם פסיכי

 תל־אביב שולמן", אלי
 ? להוליבוד קצר לביקור שיסע
טלקמת בין ההבדל כל בעצם, ת אי  והאמריקאיו

שקל •הוא  תמיד רעבתן גבר : בכך פלא ואין במ
לו קילו, 50 על יופי של קילו 60 יעדיף פי  אם א

ם. יותר הם יפי
תל־אביב לוסטיג, ארנון

אבון ! בתי
ת פ רו. מרילין של נו ע שהוא כפי מזנ פי  ב־ מו

ה, טז׳ פור כול רי ש י ת הוכהה לשמ ט ל ת בו עליונו  ל
ת ד. בנו בו לי ת ארבע — דיוק ליתר הו חו כ  הו

טות ל ד המזדקרות בו פה. לעין מי הצו
חדרה חנוכי, רותי

פרוטקציה עם יומן
ט, הזה העולם  תעשיית את לעודד כנראה, החל;
ת על ברשימה גם לכן בארץ. הסרסים ס  הכנ
ם על סיפרתם )845 הזה (העולם  את שזנחו ח״כי

שיבות מני לחזות כדי הי ע ביו לנו צגו קו ב שהו
ת. אחת עדו ח רציתם כי ייתכן הוו ה עד להוכי מ  כ

שכים תם ומרתקים מו ם. או מני הצ (לדעתי) יו
ח לחתם הוכי ת כמה — אחד דבר רק ל עממ ש  מ

ם. הח״כים עבודת מללי האו
יפו מכלוף, שלמה

■ ואחר דוחני מזון
אינו ם אהד ר כ תי ליונו  זה (העולם הישנים מנ

ם בו )825 ארי ם. תת־תזוסה של מקרים מתו  שוני
ח מצרכי לכם שולחים אנו שר מז שכם א  לחלק נבק
להם. שזקוק מי לכל

א עתונכם ה הו ת דזל. ע  שמים שאתם הדגש נ
ש על מו. נמצא ואי-התלות החופ קו מ  אמירת ב

ו. של התקווה היא השטחים בכל האמת לנ כו
 למדעי פרופסור אדלמן, או ל ד״ר

ריון תתנ״ך, לתי הבפטיסטי הסמינ
קי, הדרות, של אולוגיה ארה״ב קנטו

ע כל ווזה העולם את מקבל אני ך מאת שבו  ב
פו הנר דודי תו וקורא בי ם רב. ברצון או  מאמרי
תי עניינו רבים ת על הידיעות כל ובייחוד או עיו  ב

שה ועל המדינה מש אני זאת עם יחד בה. הנע
ח לא תדל שכו ט את ל לל שהספקתי -העברית מע
ד שראל שירותי בתקופת מו ש בי מח״ל. כאי

בלגיה בריסל, ולידר, אנדרה
אן יש בלו ושם ״הלל״ של מועדון כ היש קי

ם לי א חד. חדר ר תו סידרתי מיו שמתי רע לא או  ו
ת חוברות־ בו שנו ת הזה העולם! של י אנו למרו  ש

ם לייף טיים, את מקבלים עוני שבו  אין אחרים, ו
ה... להעולם תחליף הז

קליפורניה אוקלנד, ללו׳ חגית

הגבול חללי
חכם יישר ם על כו ת פירסו מונו  החללים שני ת
.845 הזה .(העו^ם בית־גוברין ליד שנהרגו אם )

ם כל ילכו או בדרככם העתוני בי ת וי מונו  חללינו ת
שר הפסקת הדבר יביא הרי — הם בא שות ל  אדי

ר. בו אינו הצי שה על יודע ש ל... הנע טב בגבו  מו
שר ציל-ום ר מא פ ס ת מ רו שות שו וחדגוגיות. יב

צד,״ל חייל
ם גם אם מיהם בסירםו  אצ״ל חללי של צילו
תכם .היתה שלה לב את לעורר כוונ  'בעניין הממ

ת, פיצויים חו שפ מ מי הרי ל לו צי ת חללי ב  גוב־ בי
 ■זו נעלה מטרה נם ברם המידה. את עברתם רין
שנת של שת אינה פיצויים ה מז אמצעי מקד  כ

ת הדנשת מזנו זוועה. ה
נאמן קורא

לפליטים עצות
 אל־ נהר של הפליטים מהנה על •המיוחד הדו״ח

 גילויים כלל לא )845 הזה (העולם שבלבנון בארד
ם. ש עזר זאת בבל סנסציוניי ה צד את להדגי

שי מה טרנדיה של אנו ח זו איו אי ס ה שהעתונ
סיף: צריכה המערבת היתד, אמר לא אמריקאי  להו
שמים ב בטרגדיה: הא ו ש , ו הודים. אינם ז הא הי

טי הם היום שמים ת שלי ם ערב ארצו רו שאינ
שב צים  לשהק מעדיפים בארצם, הפליטים את ליי
ס למען בהם טרפי ם. אינ קפקי מפו

לון בדדה, חיים חו

ם זמן כל ״ או ת יוציא ש או ליוני מ  דולאד מי
ת על ד מבלי הפליטים מחנו מו  העקרון על לע
ת שיקומם של צו אר  כי הבעיה. תיפתר 'לא ערב, ב

שיו תן מנהיגי נהנים עכ ת או ם ארצו ה מקיו
ת ת מבחינה מחנו טי לי כן פו ר ו מקו שרות כ  להתע
שבון על מהירה תם ח או ת ברי מנו כל ו  של האו

ם. היצורים מללי האו
תדאביב חמו, אליהו

ג אילו הי מנ תי. י שה הייתי פליטים של הי  עו
ט דבר שו ד פ או להתגייר להם מיעץ הייתי :מ

שה. דת את ולקבל ר מ תו הודים, ב  להם. תהיה 'י
ת אז, כו רת הז כ מו ת חוק על־ידי ה שבו  מדינת של ה

שראל, דו, ה0ש לארץ לעלות י ל  לדרוש ואף■ נו
ת כנו סו ה  עולה בלבל ועבודה, .שיכון להם תיתן ש

בלו ירצו, אם אחר־כד, חדש. ל הזרה לחזור יו
אם, ת חוק שום אין כי איסל מדינ סר ישראל ב או  ה

רה לתו. את להמיר יהודי על צו  מדינת היתה זו ב
תה את מנדילה ישו-אל סי כלו ת ואחת או שו  הירו

מות ת מלחמת של יותר העגו או מ צ ע ת ה א צ  את מו
ה. פתרונ

חיפה חלפון, ה ידיד

הזיוף חופש
ת. מביו אינני אני חו  אם תתפלאו אל כן על בדי
מר ת מתייחם שאני לכם או צינו ר בר  שלכם למדו

א. העולם שיר שעשיתם מה אבל הב  האחרון בחמ
או הזה (העולם א) אולי ( ר )845 הב ב ג ה ל.  בן ע
סק, ק חוקר פלונ פ טונ פל ש א סק שפר טונ של  לא מ

לו הרי לעולם! יסולה פי תיו א עונו שנ שורר של ל  מ
שיר לחבר שחייב ע כל חמ ל להיות צריד שבו בו 1 נ

m3ש
א ב: רז

עון שבו  המצוייר ה
לאי-נפורמציה

הדור חכמת
 השמח — עשיר ״איזהו
רוקפלר. אמר בחלקו,״

 הכובש — גיבור ״איזהו
 האימפוטנט אמר יצרו,״ את

בגאווה.
 את הרואה — חכם ״איזהו
ל הרופאה אמרה הנולד,״

ללדת. שחרתה רווקה
החמשיר

 על־ זה מדור קוי לח (מוקדש
דבר) ידי

תון הכרנו  : שכתב ע
 נתעב, הוא היה ״העולם
 מלוכלך, מסוכן,

ל ונם  . כך משום !״ זו
ת צריך פרטיו. כל לחקו

תי, תו. רסנו רבו 1 מעט או
 רחובות רבין, אלחנן

בדישו. (ר) (מ)שור תחסום אל

שייה הממהר משרד ם / והתע תי רו שי ה ף, הבלתי־חיוניים אג

ם אל * ל ש רו1י ת ח
ם מחירים שרי שיבה מאו ם למוצרי־י םוני ם מ שוני

מחיר
לצרכן

מחיר
לקמעונאי

מחיר
למפלגה המוצר שם

19.— 15.— 12 — לא-מצופים עץ בסאות
22.— 19.— 14.— מלוטשים מתכת כסאות
30.— 24.— 18 — ומרופדים מצופים כסאות

210.— 140.— 80.— במשרדים ככאות
10.000.—
*

4000.—
*

800.—
»  בכנסת כסאות

בממשלה כפאות

תפרכם נקבע טרם זה לסוג המחיר * ם וי מי ם״ הקרובים בי שערי ע״ז ב״ די מו ה ״ ב  ו
ם אינם המחירים כל *. כוללי ע שו ע ש ם־ תרות מ מו שה. מם־ ומם־ירו

מוקראט ד.
שות ת הר כ מ ס מו ה

•646 הזה העולם


