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ה עבור־, אותו כותבים זה עתון עורכי
 חופשיים הם ובניכר. בארץ הישראלי קורא

 לעורכים שנדבק מוזר תסביך מאותו לגמרי
 תפקידם עיקר את לראות שבמקום רבים,
 מלחמה מנהלים לאזרחים, אינפורמציה במתן

 לגבול, שמעבר הרוח תחנות עם פסיכולוגית
 מכריח הדבר ובוושינגטון. בלונדון בקהיר,

הצ האמת. את קרובות לעיתים לסלף אותם
 בספק, מוסלת בחוץ־לארץ זו שיסה לחת
ס אולם א עיתו קוראי : מאד מצליחה היא ב

 הזיות חלומות, של בעולם חיים אלה נים
אמיתות. וחצאי

 אינו הזה שהעולם הדבר פירוש אין אולם
 כס־צות הקהל דעת ואל השלטונות אל מגיע

 אחד רפורטר. מנתח האחרון בגליונו אחרות.
 וברית, בארצות ביותר החשובים השבועונים

 כאחת לאמריקה. הישראלי היחס שינוי את
 כי העתון מספר ביותר המאלפות הדוגמות

(ביש החשובים העממיים השבועונים ״אחד
 !:שהוא דאלאס, מר את שערו על שם ראל)
 זה, היה דולאר״. של תוו ועונד כפיה חובש

).836( הזה העולם שער כמובן/
 להתרשם שאפשר מצויר, עתון של יתרונו

 ;־,שפה. את להבין צורך שיש מבלי ממנו
 זקוקה היתד, לא דאלם של השער תמונת
עצמה. את בהחלט הסבירה היא הסבר. לשום
 ביום הד. לפעמים יש הכתובה למלה גם

 יונייטד הבריקה שעבר השבוע של הרביעי
 ד,!:ודעת, האמריקאית הידיעות סוכנות פרס,

 דבר את הארץ לכדור מסביב עתונים למאות
 מרטין הפרופיסור ידי על לנו שניתן הראיון
 ובטוקיו. בקהיר ובלונדון, בוושינגטון בובר.

 לקוראיהם העתונים הודיעו ובבומבי באנקרה
 נ:ד,קמת הצורך על הפרוסיסור של דבריו את

 ההדדית התלות ועל מרחב*ת שמית פדרציה
דו והערבית. העברית הלאומית התנועה של
 לאלפי הראשונה בפעם נודע זו שבצורה מני

באר וביניהן רבות, בארצות חשובים אנשים
 כנה שאיפו; בישראל קיימת כי ערב, צות

 נובעת שאינה שאיפה מרחבי׳ פעולה לשיתוף
 אלא לאומית, התבטלות או חולשה מתוך

ישראלית. וגאווה כוח מהרגשת להיפך,

 דווקא זו לעובדה נועדה מיוחדת חשיבות
 ניצול בעיית התעוררה כששוב אלה, בימים

הירדן. מי
לתוכ מתנגדים שהסורים לראשונה כשנודע

 לא לאהדה זכו הם הישראליות, הפיתוח ניות
בדר צודקים שהסורים הרגשה היתד, מעטה.

 שיקפח חד־צדדי צעד תעשה לא שישראל שם
 בארץ גם הירדן. של המזרחית הגדה שוכני את

 לקחת חייב המרחב נהרות שניצול רבים סברו
 פי על המרחב, עמי כל זכויות את בחשבון
 כולם. בטובת שייתחשג תיכנון

 הם אלה. פיקפוקים הסורים חיסלו בינתיים
 הדאגה מן נבעה לא התנגדותם כי הבהירו

 עקרונית שלילה מתוך אלא לפלחים, הכנה
 כלכלת את להבריא העשויה תוכנית כל של

ישראל.
 דיעות שתי תיתכנה לא זו עמדה נוכח

 יכולות אינן שלנו הפיתוח תוכניות בישראל.
מש של לרצונם כפופות פנים בשום להיות
ה השיחרור את העוצרים ריאקציוניים, טרים

 מנסים שהם כשם ערב, עמי של סוציאלי
 ישראל. של הבריאה התפתחותה בעד לעצור

 סיכסוך הריהו זה, רקע על הנוצר סיכסוך
 חייבות הפיתוח עבודות לצדנו. עומד הצדק בו

המר עמי שיחדור יאפשר אשר עד להימשך׳
אמיתית. מרחבית מים לרשות בסים חב

 בבאי, אברהם את פגשתי ימים כמה לפגי
 הזה (העולם המר״ ״המסטיק הסיפור גיבור

בהצ סחורתו את מבר המלבב בחיוכו ).841
 בתל" עטרה בקפה שישבו לזוגות רבה לחה

 אישיותו בפני לעמוד יכלו רבים לא אביב.
הילד. של המלבבת
ה בית״ספר של תעודה לי הראה הפעם

 שנת שליש לסיום התקווה, בשכונת עממי
 זה, ילד עיני. למראה האמנתי לא הלימודים.

 לאמו מיצרכים לקנות כדי בבוקר השכם הקם
 במכירת בלילה מאוחר עד והעובד האלמנה
 זכה אחיו, דאת אותה לפרנס כדי מסטיק
 מאד״ ״טוב של לציונים המקצועות בכל כמעט

ה ובמולדת. בחשבון הצטיין ביהוד ו״טוב״.
 היה ל״מספיק" הגיע לא בו היחידי מקצוע
הש שבכל ביותר, אותי שהפליא מה תפירה.

 איחר הלימודים, מן אחד יום רק נעדר ליש
לשיעורים. פעמיים רק

 הקפה בבית היושבים מן שרבים לב שמתי
 צורך ראו הרפורטג׳ה, מתוך פניו את הכירו
 אני קרובות לעיתים לא חפיסה. ממנו לקנות

 כך כל שהוא לאדם עזר שהעתון בטוח כד,
לכך. ראוי

ס ב׳ ת כ מ
החדשה הצורה
 ספק בל' הינו )848 הזוז (העולם החדש שערכם
ם שאחרי שמח אני רצינית. התקדמות שי ד  וו

ף הגעתם וניסויים לבטים של רבים ף־סו  לצורה פו
ת שכל חדשה ע בי ם ש ל עו אה היה ב בה. מתג

־אביב תל שיינמן, אלברט
ת הצורה זוהי כי מקווה אני פי  היא הסו

צאת עיני... חן מו כ
•אביב תל לוין, אביבה

ה. בעת דרככם על חלקתי אמנם אחרונ  אך ה
ח עתה, מונ ש א החדש הנליון לפני כ מלו  הדרו, כ
ם להביע שלא לי קשה כ  על שמחר.י את לפני

עון חזירת שבו ת 'ה ם להתעסקו אי ש ציניים בנו  ו
ת ר). או (פחו ת יו

ם שער אני מסכי  תמיד שלא אבל מצולם. ל
ש יהיה ת. של ליופיין מוקד ערו אכסן עליו נ ב ל
כי תה גם תו ת של דמו שיו שהי... אי כל

־ברק בג ויזנפלד, עוזי
ר אני ה מכי מ שים ב אמרו אפם את שעיקמו אנ  ו

טפל חזה שהעולם ם מדי יותר מ אי ש  כלים בנו
ת. בזמן אחר  הם החיים : אחרת היא דעתי אבל ה

או נם ורציניים קודרים מספיר, ט — הכי בל  מע
דור יזיק. לא טעם בעל בי

ה פרומקין, אליהו י תנ נ

הזולת ערוות
ת קראתי לי ם הבוקר בנ  של כתבה 24.1.54 מיו

תם אחד או שים מ את העוסקים האנ צ ה, עתוו בהו  ז
ת הזה העולם את מתאר הוא בו ת ע  המפרסם ב

ת13ת בעיקר נו ת נשים של ו מו  ולא למחצה ערו
ת למחצה. עני תי מ ה לדעת או ג באיז לל סו תו כו  או

תו. מנהיגי את כתב פלג טית פריז מ ש שראל ברנ  וי
עו רוקה, פי שער שהו תו ב ת או ת תנו ואח ע  לו נ

ת איונו ת נשים הם האם — מיוחדים ר מו  ערו
טיו או למחצה ? לחלו

 תל־אביב פרלמן, יורם
 מוצא אדס שכל להבין פרלמן הקורא על

בו. מחפש הוא אשר את הזד, בהעולם

והמעשה המחשבה
אית ר מרטיז עם הר ב  הינו >848 הזה (העולם בו

ם אחר ספק בלי מכי ס מי תר הרציניים ה שהו ביו
עו א בעתונכם• כה עד פי תן הו  העמקות את נו

עו רבים למאמרים הרעיונית פי שא על שהו  זה נו
פלו ורק ת טי עיו ת. בב טפו שד. מחכה אני שו להמ

ירושליט רבין, אלחנן
ר שבובר מה בעצם מ ם שצריכים הוא או  שלו

ם זאת הערבים. עם מרי שים או  אחרים. רבים אנ
א, עתה שדרוש מה א. הו פו הוגה עוד לא אי

שה איש אם כי דעות ת ויגשים שיקום מע  דעו
אלו.

תל־אביב דרבי, שלום
ם... התאכזבתי  דרככם. את הערצתי תמיד מכ

ר מרטין את לראיין אד ב כם לא. — בו  צודקים אינ
א בזה... ד יותר אינו הו בונ  אדם העברי. בעם מ

ל, ע לנו. שקרה מה אחרי המסוג סו  לגרמניה. לנ
טה להרצות סי בר אוני ם ולקבל גרמנית ב  נר־ פרסי

י מגיים נ 1 יהודי השם את שהה אי
חדרת גורית, צבי

לבדר. שמקצועם אשת או .גבר
 אדם איספרסריו, באנגלית — ז׳ אמרגן

ת בארגון העוסק פעו אמנים. הו
 ביני לתחבורה ספינת־חלל — נ׳ חללית
ש חלל, (איש חלליש בידי נהוגה כוכבית,
 ■’(חל חלליפה הלבוש בחלל), לנוע מקצועו
וה האויר) לחץ לוויסות מיוחדת, פת־חלל

מללי). (רובה בחלליור מצויד

הראשונה הלירה
ת קראגו  )847 הזה (העולים עלינו כתבתכם א

שכם ת לתקן ואבק תנו שנפלה. קטנה טעו ב תו  כ
כונה  הרשו .98 פח צריף חולון, מעברת היא הנ

כם כי לציין נם לי א עתונ ש היחידי הגורם הו
שאר ד. לעזר נ ולעידו

לון לופו, אלברט ד״ר חו
שה את קראתי  אלברט ד״ר שק הטראגית הפר

פו. ורוזה ה על כתם זהו לו צפונ  המדינה• של מ
ת. תזונה הזקנים לזוג להבטיח כדי מלי ת מיני  לפחו

שנת  מקוראי אלף יתעוררו :מציע הנני ,1954 ל
שלחו הזה, העולם  זו. למטרה אחד כל לירה י

שונה. הלירה את מצרף אני הרא
תיפח ארד, א. אינג׳

מתי בזה לצרף לי חרשו ה הזוג עבור תרו

 חיפה ורדימון, א.
הג הזד, העולם אין ת לערון נו  ביו מגביו

 ממנהגו, יסטה זה במקרה אולם קוראיו.
ת את לופו לזוג יעביר מו  יגיעו אשר התרו
למערכת. עבורו

לי גרי לילי,
 לתקוע >848 הזה (העולם גלילי לילי מעיזה איד

שר שיניה את ת בב ס כנ  בית- לה ולקרוא ה
שונעים ת קוראת היא כד אם ? מ ס כנ  מה י ל

שלה תקרא 1 לממ
תל־ברון גוטמן, דוד

ממשלה.
ת זה מ א ל כל עובר ב בו  דבר שום האין 1 נ

פה צעירה של לענה מפני קדוש צו  תה 1 זו ה
שוב היוני מיצרד הוא ד, וח א  למדינה רק לא מ
ת אלא שו אנו לה. ל  כמה להזכיר רק לי הרשו כו

ו: תי לו ע מ א מ בל: בחורף מחמם הו מו כ ד (ו עו
ץ), יותר. פק הוא בקי ס ה מ ס אלפי פרנ שי ל  מני

הם כלים מדיחי תה, ם בהמוני מכי  להביא עליו סו
ת אילו קורה היה מה לביתם. טרף מ א  חדלו ב

ת אחרים ופקידים ההסתדרות פקידי שתו תו ל  או
ת בדייקנות פו ת ובתכי ליוני הלא ? לשבח הראויו  מי
ד שוקעים היו פין של האיכרים  של ים בתי

ת. דלות פי סו אינ
 חיפה מרקוביץ׳, יצחק

 הקורא בו שמשתמש צלול הגיון באותו
שה התועלת על להצביע אפשר מרקוביץ׳

 האיכרים את לדלות כרי : מביא היה דבר
רן היה השקועים  חבלים תעשיית לפתח צו
טבי רבבות להעסיק למשיכת, לה עצים, חו

ם קים ה האיכרים לתליית גבוהים עמודי
 את לפתח : ולבסוף — וייבושם רטובים

 להגיש חם משהו שיהיה כרי התה, נושק
 לטעון יכול מרקוביץ׳ הקורא האם להם.
? בדבר רע שיש

שה, איפה, מל הלבניה, צנצנת בבק  התרבות ס
שראלית ע ו הי או לא מדו צ ם אותה מ לוגי או  הארכי

1 הנכבדים
 תל־אביב שוורץ, דוד

שמנת. תנובה לזה קראה בינתיים

קרובים לבכות
עם לא ד בעיית את הזה העולם העלה פ  הפירו

ם בין ם ספרדי שכנזי ח הייתי והנה וא כ  בבית נו
ד ס ק הרב מו  התקרבות גם יש כי וראיתי קו

ת. תו לבבו או סו ערב ב כנ ת שיא במעמד יחד, ה  הנ
שי שיטרית, והשר בו־צבי יצהר,  והכמה, תורה אנ
כרו עם התייהדו אשר ח... עוזיאל הרב של ז מנו  ה
ה התקרבות למען נעשתה טובה התחלה ובכו.

ת. לבבו
ירושלים ד,לוי, זרח

רשימילון
 תפקידי אה לידיו קיבל הזה שהעולם שמחתי

שון ועד שפה אה לחדש והחליט הל  העבריה ה
 דהיל־ אבל הצעיר. והדור החדשים הצרכים ברוח
שאתם בום תון, חדשה מלה שמים כ ע  צרפו ב

שימת עם מלון איזה נם בטוף שים. ר  מה הפירו
ת. זה שפני ת, ח מרנו. בררני !חללית.•. א

 תל־אביב מירון, יואל
רק־ סטריפ־טיזר, באנגלית — נ׳ חשפנית

ב בהדרגה, להתפשט אמנותה שעיקר דנית
המנגינה. קצב

אנטרטיינר, באנגלית — נ׳ בדרנית , ז בדרן

אח הערכת
אי תפקיד שמלאתם ביווו תבכם עתונ קו את בכ

לם עברי. (טייס אחי חיי רות עו  לא >845 הזה ה
ת אם ידעתי דו הו חד לכם ל מיו  שהערכתי או ב

ת עם יהד תתקבל ערכו וקור שקראו אלה כל ה
הזח. העולם אה אים

תל-אביב חזן, ישראל

צונחת עתונאות
ד כל א לרענן הכבו  (העולם צניחתו על לורי
ם ועל >848 הזה מי  כך. כדי תור שצילם הצילו

ם זה אולם ת כלו מ עו ע מה ל ע, לדן שמני  ברנ
שי הצלם א שלכם. הרא ד צילם הו תי ס ב טו מ  ה
אה, כד. ואחר ח בלי קפץ כנר צנ  לאדמה ישר מ

פני הצנחנים את לצלם והספיק תו. ל ח שנ
 צה״ל רם, יהודה

חז הקרקע, מן גם צילומים לאפשר נדי
הצניחה. על שנית המערבת רה

? האנגלי מיזאן
מו לא דון מו לי, יהודי לתליה ני שם אננ  לנ־ ב

שם שנמצא צ׳יצקי. ה. ילדה ברצח א צרי ם נו  ביו
 להתקיים צריכה היתה התלייה שעבר. הכיפורים

שבוע ם שעבך. ב ל ר דחה רויטר ידיעת לסי או  ש
ע את הפנים צו ש. בי ר לא העונ ש אם ברו  פירו
ע דחיית הדבר ה העברת 1א אהר, לזמן הביצו
חנינה. לקבלת למלכה. עניין

שת דומה העניין הבאת מיזאן לפר פ קרבו, ( כ
ה. ילדה על-ידי רה, ם קטנ מקו  ולבי תרנגולת) ב

מר ר כי לי או ש פ ה לאיש." עוול ונעשה א כונ מ  ה
שפטית טית המ ת הברי אר מפו  שני הביאה כבר ה

ט. :למזבחה קרבנות מי שיינצוי ט המנדט בי אבנ  ו
שת ה... קריסטי) ופר לי אננ ם: עשיתי כבר ב עדי  צ
שה שני המזכיר עם פגי ת ה טית בצירו  ועתה. הברי
ר בעצת תי הציר, מזכי שי לרב נם פני  של הרא
ה של גודלו כ' הרנשה לי יש בריטניה. יהודי
טל הלז יהודי בכף. מו

תל-אביב בר־לב, אליעזר

ופאתולוגיה פאתוס
ת על המאמר מיו ש טי  הזה (העולם באמריקה האנ

שובה הוא >847 תרי על ועדיף ליורדים ישירה ת
ם סר מי או ם מלאי ציוניים, נ תו א  דולאר. ורודפי פ
שאר עוד כל ר היהודי העם י פוז ת מ צו תפו  ב

שיך א. נרדף להיות ימ דכ ונ
חיפה בן־דוד, גבי

פרס
רי לדברי ביהם רי. או ם בקבלת אבנ ש הפני
שי נערכה .848 הזה (העולם ישראלה לאנ  בהם )
אים פרם על הכריז  אני — המתרברבים לעתונ
שון אהיה רס הלק לתרום הרא תו זה מפ או  עתו־ ל

ח. לים בסירה שיצא נאי תו פ  ישראלה■ במלחי ה
כו שי ער את לעודד המ ת הנו ציו ם, לחלו  דבר בי

ש שאיו רנ צלנו... עודף כל בו סו א
תל-אביב אמוץ, יוסף

חוץ תוצרת חרב
אניני סילבנה שער על בהגיבו ס מ  (העולם פ

שן עובד הקורא כתב >845 הזה שר :נו ראי ״כא
שבתי התמונה) (את תי ״ שנקלעתי ח  לדפת...

ד הייתי או ש מ תו מבק או עני קורא מ די  איה שיו
ת ורצות ש שבה הרפת הפיו ה יפ לבנ ! כסי אניני מפ פ

לון ראובן, ברוך חו
פרות עיר רומא,

החמשיר גונכי
שיר  הזה (העולם דבר עתוו על המלעיג בחמ

ל המתקה, >846 כו ת הזה העולם את כבי הדפס  ב
כם עצמכם אתם כי שכחתם חמשירים, ריו אינ  הו

שיר, של החוקיים איו החמ ת לבם ו כו לין ז פו נו  מו
ג על כרו זה. יצירה סו ע הכלל את ז ב :הידו  הגונ
ב מז ר. הננ טו ס

 תל-אביב גרום, יהושע
ת הצורה כי אם בעב הנקראת וןספרותי

 מאז ידועה לימריק ובאנגלית חמשיר רית
 סליחה — הוא הזד. העולם הרי 15ה־ המאה

ש ובעולם בישראל היחיד העתון — היה
חמשיר. מרור קיים

הדרך ארוכה
פי אחת .טענה . . דכם ב  מתקבל הזח העולם : ננ

ב, במקרה כאן. טו ם ה ו שי בי לי) ש אי ק (ו ד  הניוייז
ע טיימם שר מהר יותר פה מני ם מא כ תונ  מתל־ ע
ב. אבי

 ׳באר־שבע בן״צור, מרדכי
ס־ואר־אויר. זה ברור,

העולם
הבבא

עון שבו  המצוייר ה
לאי־נפורמציח

השבוע פסול,
 צ׳ר- לוינסטון הזכויות (כל
הבא). ולעולם צ׳יל

כל רבים גנבו לא מעולם
טן טשך בך,  כך, כל רב ז

 מאוצר כך כל רבות גניבות
כל־כך. קטן

בהמשכים המילון
— נ׳ הציונית התנועה

 החותמת היד של תנועתה
צ׳יק. על

א חבורת — נ׳ קואליציה
 יודע מתם אחד שכל נשים

 של רבות כה שערוריות על
 יכולים הם שאין עד רעהו,

שע לבצע לעצמם להרשות
במשו אלא נוספות רוריות

תף.
 הצועד גוף — נ׳ מפ״ם

קדי הישרה בדרך סטיד, ללא
הו האחת שרגלו מפני מה,
ו כוח באותו שמאלה לכת

 הולכת בה מהירות באותה
ימינה. השניה הרגל

הדור חכמת
הפורץ אמר דבר,״ ״אין

 קופת־ את לפתוח כשהצליח
הברזל.
שמן טוב שם ״טוב  טוב,״ מ

ה את ששיחד היצרן אמר
 אותו יתבע שלא כדי פקח

 שמן מכירת בעד למשפט
מקולקל.
 מזל,״ נושא מפעל ״פיס

כ הפיס׳ מפעל מנהל אמר
במו משכורתו את שקיבל

עדה.
החמשיר

פי, בת היתה היה  חסרת־יו
ס  אופי. רי לה יהיה זה במקו
 סירבה היא בגאון

 — בא שלא — לפיתוי
ה את וחיתה דופי. בלי חיי


