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ת. תוכו עבור אחראית תפערכת אין רעו ת עבור פלבד הפו רעו  הבוחרת תחת הסתסרסטות פו
ה ־ דו ־. . בו ר ח לג ־ דו ח לפתבדר־, ״ דו־ סע־ ״ בו׳ לנו ת ו כנו פו  ונבדקות הפערכת חברי על-ידי ה

ר על-ידם. ח הפרו ־ דו ת כולל לבוחר״ ״ רעו ת פטעם פו ם פסלנו אדנוני  הפערכת אין אשר ציבוריים ו
ת לתוכנו אחראית ת ולדעו בעו שאינו בהן, הסו ת ו שקפו שום פ ה ב ר א גו ת את שהי חפערכת. דעו

בחדר־האובל וטוינבי פארוק
שמייו חבר לי יש ע סדי הפ ב בשבת שבו

 הזה. העולם של והזול הקלוקל החומר את צהרים
שאכלנו  חזר השבת בחדר־האוכל צהרים יחד כ

בן שא כמו  את הפרטים לפרטי עד והשמייו לנו
שי על הסיפור תו סיבכתי פארוק. פילנ ב או
 :הערומה האמת לי התבררה והיש-מהר וויכוח

א ת את קרא לא כלל הו בי עם הראיונו  טוינ
 נם אלא מעניינים רק לא לדעתי שהיו והורני.
ת ק. רוחני ערך בעלות תעודו  לכם מספר אני עמו

הסנובים. כל לידיעת זאת
משק. חבר

שינוי־ערכים
אני להודות לי קשה שנה ש כו דעתי את מ לי  כ

ם כי ייתכז אולם מהר. ה קינן עמו  צורת את שינ
שאלון־ לתקן אבקשכם פנים. כל על כתיבתו.  ב

מדו על דעתי את לכם, שלחתי אשר הקוראים.
א רו. אד, מעניין הו תו. לקרוא ונעים מ או

קרית־שמונה שטרן, גרשון

שמצדור
ת כה שתיקה לאחר ! סוף סוף שכ מו  שפחתי מ

ב ש שו שמצה בהדור לפגו  בקשר הזה העולם על ה
ם של לראיון בי. עם קינן עמו ח זה טוינ כי  מו

א עלתה שרסתכם שי סה. ל נו
חדרה קצנלסון, שלום

שה שהיתווה ברין. ה עם לשלום ציוני-דרך חמי
 לו אין כי ברור אבל ).910 הזה (העולם ערבים

שג כל שא. על מו א בו הנו ל: הו פ ט ם מ  הפלאחי
ם אינם הערביים בי טי ת את להכיר מי  אדמת־ תכונו

תנו. יותר הארץ אי ם יבוליהם מ צעי  היו הממו
בול מן בהרבה ירודים שלנו... הסטנדרטי הי

זכרון־יעקב ז., י. סגן־משנר,

מוות או נישואין,
שו כלמו בו הי ם אלה. כל לכם ו מדי אחו העו מ

שה פרשת רי ע ).910 הזה העולם (שער ברק מ מ
ה פכל יותר בזויים שיכם ת. קנוני  מתר מפלגתי

שבות  ירצה לא אשר דתי. בחור — ובצדק — י
שא !האזרהי החוק לפי להינ

ירושלים פרץ, כרמלה

שואי! למען הטוענים חפ אינם אורחיים נ
 דעתם את לכפות הדתיים, בדרכי ללכת צים
לב האזרח יוכל תכניתם, לפי אחרים. על

שואי! חור כרצונו. אזרחיים, או דתיים בנ
ה של לשביחתו ש  הצדקה. כל היתה לא ברק מ

ח אני לו בטו אי  על משאל־עם עורכים היו ש
שואיו ת היו הקיים. חוק־הני ת הצעו מו סויי ל פ

בנון בחוק תיקונים ל ( טו ר בי סו אי על האי שו  ני
שה ת לכהן) נדו כו לו כללית. לתמיכה זו אי ה ו
אי־תערובת להתיר הצעה שו ב מהקבלת היתה ני

מוחלטת. שלילה
טבריה שוורץ, פנחס

* '* 7׳ /
מערכת חוגגת השבוע

״להשיבה. ואין שנה עברה שוב עצוב. יום תמיד הוא יום־הולדת
 כך כל משתדלים התמותה שבני הסיבות אחת היא זו אולי

 בחגיגות במתנות־יום־ההולדת, היסודית הטרגדיה על לחפות
ובמסיבות.

כמוכן, הוא, עצמו (העתון החמישי יום־הולדתה את הזה העולם
 : הברירה לפני שנים חמש לפני כשעמדנו משמח. מעמד זהו לכאורה, זקן). יותר הרבה
 ללא צעירים חבורת בידינו, יעלה כיצד וכי בלבני. הספקות היו מעטים לא לא, או להעיז
 ואם העתון, קיים והנה ז בלתי־תלוי עתון להקים בכים׳ פרוטה ללא כמעט מפלגתי, עורף

 בסיסו הרי בגדי־חאקי, ולבוש חסר־רכוש הארץ, עתוני מבין ביותר הפרולטרי הוא בי
זה. מביתן בו לפגוע אויביו על יקשה ושוב מיצק הכלכלי
 רבים כה צרת והנה שנים, בחמש הזדקן מאתנו אחד שכל אומר גם יום־ההולדת אולם

נחמה. חצי היא

 הגדנ״עים 1200 עם זה יום ביליתי מואב. הרי מעל יום־ר,הולדת שמש בעלית חזיתי
 של יום־ההולדת בילוי של נכונה צורה זאת שהיתר, דעתי על עולה כרגע הצוק. על שטיפסו
הזה. העולם
 ירוקים כולם כמעט הצבא, משורות טריים צעירים של קבוצה היינו שנים חמש לפני
 השארנו הנוער. למען בטאון לא גם הנוער, בטאון את ליצור התימרני לא עתונות. בעסקי

 רגילה ותופעה שכבות־הגיל, לכל כמעט העתין מגיע כיום בה. להתקשט לאחרים זו נוצה
הגליון. אותו את קוראים ובנים שהורים היא

 הדגש את לשים המערכת עזרה צעירה, לשכבית־גיל כרוכה שייכת היותה בעצם אולם
החדשות. גישותיו על המיוחדות, שאיפותיו על הצעיר׳ הדור בעית על

 המתרחש כי סבורים ועודנו לאערכת, נכנם חדש דם שנים. בחמש כאמור, הזדקנו, בינתיים
 בסדנאות צעירים של חיל־הרגלים, בצריפי חיילים של בית־הספר, ספסלי על תלמידים של בלבם

 להקדיש החלטנו לכן עתונאי. ולכיסוי לתשומת־לב הראייים לאומיים מאורעות הנם ובמעבדות,
 חשובים לאנשים אלא עתונים, ביובלי כמקובל עצמנו, לשבח לא שלנו היובל גליון את

המדינה. למערכות הנכנס ביותר הצעיר לדור :מאתנו

 משתדל, העתון אמש. שקרה מה היא .ידיעה״ אתמול. ליום מוקדשים העולם עתוני רוב
להתרחש. שעומד מד, לא — התרחש מד, לך לספר כשרונו, כמיטב

בעינינו, זו. גישה פוסלים העולם, ברחבי במתכונתם לו הדומים והעתונים הזה, העולם
 מעונינים איננו מחר. שיקרה מה לגבי מלמד שהוא במידה רק חשוב אתמול קרה אשר כל

העתיד. סיכויי את לחשב מנת על — בהם המתבטאים בתהליכים אלא שהיו, במאורעות
 שמתחיל תיכנון פי על עובד שהוא מאחר בארץ. במינו יחיד זה עתין זאת, מבחינה
 על מוטל בעתון, הגמורה הרפורטג׳ה את רואה שאתה לפני רבים חדשים ולעתים שביעות,

 במרכז יעמוד מה לשער וחדשים, שבועות כמה בעוד לקרות עומד אשר את לנחש עורכיו
העובדות. שרשרת בניתוח אלא במגידי־עתידות, זו למטרד, משתמשים הם אין ההתענינות.

 עיניך את להפנות רוצים אנו זה. גליון־יובל של המרבד הנושא לבחירת סיבה זאת גם
 דמותו את שיעצבו אותם את כל קודם לך להציג עלינו היד, לכן העתיד. אל המחר, אל
זה. עתיד של

 ו.975ב״ קרה זה : השם את שתשא בסידרה ר,ראשון הוא זה מאלף) נם (ידומני גדול דו״ח
 נשתדל אנו העתיד. לב אל למסע אותך להוביל נשתדל האנשים, עם הכרה לך שעשינו אחרי

 תהיה כשאתר, שנה, עשרים בעוד לקרות עלול אשר את לגמרי, מיוחדת בצורה לפניך, להביא
?). סודות לגלות לנו (למד,-----------בן

 המדינה בהתפתחות היסטורי הכרח שישנו הגורל, של גזירה שישנה בדעה כופרים אנו
 הגאה הכרתם זוהי ולכשלונותינו. לנצחונותינו לגורלנו, אדונים אנו אחרת. או זו בצירה

לרעה• או לטובה עתידנו, את לעצב שבידינו : צעירים אנשים של
 בעוד עתידנו את יקבעו היום מעשינו קפריסה. של פרי אינה גם אומה של עתידה אולם

בחובם. נושאים שהם העתיד לאור אלה מעשינו על לחשוב לנו מוטב לכן שנה. 20
 ז975ב־ קרה זה עתידה. לגבי אפשרויות של מוגבל מספר בחובה היום נושא המדינה מצב

הבר !הדע לך לגבש שתוכל מנת על פלאסטית, בצורה אלה מאפשרויות אחת כל לך יציג  יי
כלפיה. יחסך על

 ימלאו 1940 שנתון בני ,1975ב־ יקרה כאשר יקרה אולם
 בחיוך לא — מחנם אל ונצא הבה מכריע. תפקיד זו בשנה
 כל אשר הצעירים לאותם לבנו בפתיחת אלא אבהי,
לפניהם. חייהם

 התלוצץ י־ בשדרות־רוטשילד מיבצרם את הרןנאים בנו לא ״מדוע
 למורדות מראם־זוירה יום של מפרך מסע אחרי מרמת-יוחנן, נער

 ליצו על-ידי שצויר השלט רמז !־קצת עוד - יאוש ״אל מצדה
 עת ההי, שאג !״״היי-הופ שביל-הנחשים. של כיותר הקשה כקטע
 מכל ונערות, נערים רגלי מאות וארבע אלפיים עליו טיפסו
 עורך הגדנ־ע. של הגדול כמסע השרוע שהשתתפו הארץ, קצוות

 על הכא השכוע כגליון יספר זה, למסע שהצטרך הזה־, ״העולם
 דיניק ועל המרירה ליד הסיירים צ׳יזכאת על האנשים, ועל הדרך

 כמבחן חדשים ועולים צכרים על מלבב סיפור - מפפר־וורבורג
המיוחדת. ככתבה וההרים המדכד עם הגדול ההתמודדות

לי 1200 שבי ש ב הנח

 מבטיחים אנו להשמיץ, יחזור הדור אם
אותו. לקרוא ולחזור מאמץ לעשות

״אירגוף מבצע
 חוויות בהעלאת במקצת שאחרתי פי על אף

ה אחד על לכם לספר רוצה הייתי השירות.
ם ״איר* מבצע :שלנו ביותר המעניינים מבצעי

״. . גון
שר ,1944 בשנת  שלנו התובלה יחידת נחתה כא

אנו צרפת. בדרום צ ת בדרכים מ ניו ת. מכו ארו  מפו
ש ט שי על־ידי ו שנו שי אנ  פעם בכל הבורחים. ווי

תנו אחד היה ת נוהג מאי  למארסיי. כזאת מכוני
ת אלינו חוזר אותה. מוכר מכוני אה ב ש מל מ
ם חריפים קאות א ומעדני מבי ת את ו ה שארי
לו פעם כסף. ת לסחוב הצלחנו אפי גר מכוני
ת ארת מני די מפו  עצמי אני אמריקאי. קצין מי

ת את הסעתי תה. ומכרתי למארסיי המכוני ה או
כלו לא אך בנו. חשדו אמריקאים ח י  דבר. להוכי

ל. מבצע ? כן הלא נדו
פתזדתקווה דלמר, ג׳ימי

 ודנל סמל למען במלחמה שפתחו הראשונים.
ת חיילים שני היו עברי, שירו אי מה טי. הרפו  הברי
סטפלד. אוסקר היה האחד שני או עצמי. אני וה

ד בפעולה התחלנו ס לפני עו די הגיו דו  ה- לנ
ם. אפ״ שה ב שונה הפגי מנו הוועד של הרא  שיז
 יושב-הראש כתל־אביב• רפא?, בקפה נתקיימה

ר היה ח, פרנד ד״ חו ובמקום המנו כ ציני נם נו  נ
תנו ואנודת־הקצינים. לוחמי־החזית ההננה,  תוכני

ה היתה ט שו הביל■ המטהר בעת השבת, ביום :פ
צעדו היחידה, של  למנרש־ עבריים חיילים 20 י

א על המסדרים מת קובעיהם כשעל ציודם, מלו
ד. נוסס דוי ד ש מנ שא חייל יצעד ברא  דגל נו

כחול-לבן.
א אולם יפה. היתה התוכנית ל יצאה לא הי

מו בינתיים כי פועל.  נדודי את הבריטים הקי
ס אפ״ חו הב בן עברי. ודנל סמל להתיר והבטי  מו

אליו מו לא שהם מ הבטחתם. אה קיי
חיפה בן־גמא, עזרא

למדי עתיקה בעיה
 לקוראים במכתבו העורך נתן אשר העצות

ת היו )910 חזה (העולם שו למדי. הגיוניו רו  פי
ב להשתתף צריך צבאי כתב שכל דבר של

על אי וכל בקרבות פי תונ ק; חייב עי עסו  לפחות י
שו מן מ א במקצוע מה. ז תב שהו  אך עליו. כו

ת להנשים האפשר ת אלו עצו או  נם האם ? במצי
ח את שכתב הזח. העולם מערכת חבר ״  על הדו

ת מן עסק )904—901 הזה (העולם הפריצו  מה ז
? ברעיית־זונות או בפריצוה.

 צה־ל צבאי, כתב
 הנזכר הדו״ח את שחיבר המיוחד הכתב

ה של רחשי־לבם את לתאר התיימר לא
מעשה. בשעת בדבר נוגעים

נהדר טירוף
אד יתכן שנה על שמכתבי מ  ועודד הר־ציוו שו

מן. בא לא )907 ומה (העולם ונמייסטר  יתכן בז
 האסון וזכר רעננים הקברים שני בעוד כי מאד
וחברו חבריהם עצבי את זה מכתב מתח טרי.

 בעינה: נשארה העובדה אולם השניים. של תיהם
שנה דד שו עו או ו צ  כל ללא — בטוח למוות י

דד עלינו האם טעם. שרות נם לעו את צעירים ע
ת ללכת רים מד ? כזה ל

ירושלים ק., שמואל
מוטב ם שתעוררו ... ת טיולי מו  קרובים למקו

דד במקום יותר. ם לעו ת טיולי מו ה נידחים למקו
ע אני בסכנה. כרוכים ע מדי לפרסם לכס מצי  שבו
ת ת בן טיול של תוכני רי מספר שעו ירו באיזו
מרון הנליל, שלים. שו עוד. ה ת ו כני  צריכה התו
אור לכלול ת, שבילים, תי ת מעיינו מו היס מקו

ת טוריים מו מקו בטחני חנייה. ו  תשרתו שבבר מו
שר יותר הרבה הארץ הכרת ענייו את  על- מא
ת הטפה ידי אנוני לחוסר-זהירות. דמ

 תל־אביב ם., א.
ם אנו לטיולי־מוות הטפתכם למרות פי סי  לתת מו

שה אשר הדרום. למפקדת העמוקה תודתנו את  עו
ע כדי ביכולתה. אשר כל את שי למנו ף מע רו  טי

ם ג נוספי שה מסו א המע ל צעירים שני שהבי
לבית־הסוהר. אתרים צעירים וארבעה קבי■

תל־אביב בארם, יעקב
אוהכ-שונא

א המדור נעלם לאו שונ ם אתם ? אוהב- תני  נו
ם תשבצים של שפע לקוראים ם, וסכיני טטי שו  מ

ב המדור את לא רק עליהם. האהו
 תל־אביב בן־תמחוי, דויד

יבוא. בוא כי לו, חכה

מטעים ציוני-דרך
ר יש דוקטוראט איזה יודע אינני ר״ א, י

שימתו את קראנו ב, עורך קרליבד. של ר מערי
שה הצייר על שאלה ברק. מ  :אליו לנו אחת ו

סיוז אי־פעם העמד ה 1 בחייו רציני בנ  לו מ
ש יתעלל כי בודדה קטנה בנפ ח זו ו  הנשק בכו

אי. תונ תו אשר העי שו א מי ? בר  יעז כי הו
שו את לפתוח ? הקטן האזרח של פצעי־נפ

תל־אביב קבוצת־קוראים,

לא-מופלא פלא
 של הנדול הפלא את לקוראיכם לפענח הרשוני

 פירסום דבר את שתיארתם כפי הפורים, חג
ת עון אסתר המלכה תמונ שבו שח, ב מן לא  בה ז

שף בחירתה לאחר קצר ב למלחמה הלינה בנ
).909 הזה (העולם רז במלון שחפת
ץ לאה  לאהר קלה שעה נבחרה אלכמנדרובי

ר השבת. יום חצות . ליום או  פעלנו .6.3.55 א׳
מ ובדוקה ערוכה תכנית לפי הבזק, במהירות

שה בעודה המלכה. ראש.  .בשמלת־ההכתרה לבו
ת הובלה דיו אל במוני סטו ם שלי. ה  שם מקו

ם הזרקורים וכל עוזרי. היו שירי ם והמכ כני  ל- מו
תו — תצלום־שער דון שער תצלום או כ הני

פלא.
 אלא היה לא גדול כפלא אצלכם שתואר מה

דה פרי שבת מהירה עבו ש. ומחו  צלם־ שכל מרא
סה ותיק עתונות מנו לבצעה. מסוגל ו

ת, סין, חיים הנס תל־אביב צלס־עתונו

חיובית השוואה
עץ הייתי ר עורכת לרינה. מי  יוצאת רינה המדו

 של זה עם שלה התצלום את להשוות לקנות
רו. מרילין ב תחליט בטרם מונ שו תו ולפרסם ל או

תון... בעי
ירושלים בן־אורי, יצחק

ת את לקלקל לא נא  ה׳ המערכת. חברו
ה את לעזוב אותה לעורר עלולה השוואה

להוליבוד. ולרדת ארץ

יפתוככו הגלגלים כל
 הזח (חעולם בשבת התחבורה על רשימתכם

מה איצנה )909 אי ת ת. מ או  את השאלתם למצי
חה יום על יהיה מה עצמכם  7 דן נהגי של המנו

ליון שחצי אתם תושבים באמת האם ם מי  יהודי
שבת נוסעים  ונוסעיהם דן נהגי יקראו ומתי ? ב

7 והר העולם את
תל־אביב אפל, ש.

שח אי! בשבת התחבורה  יום שלילת פירו
 לנצל תאפשר היא להיפך, שבועי. מנוחה

ה יום־מנוחה תי ז יעילות. בי

הערומה האמת
בת על שלכם הכתבה  על־ידי שנערכה פורים. מסי
 מסולפת היתה ).909 חזה (העולם הצעירה המשמרת
ה: ר ק ת אמנם מעי כני ש בן קטע נבלל בתו שלו

ע היה לא אשר דקות. חד אד ביותר. צנו  מנו
 חברים על מזיקה השפעה לו היתה כי לחשוב

 חד-פעםית בפעולה לראות יהיה מנותן• מבונרים...
מיון זו ם מז התיחקות של נ אליז המסיבה :הסוצי

 ממנה שכתוצאה אלא מטרתה את השינה רק לא
ספו חדשים. הברים נם לנו נו

תל־אביב קיסר׳ מרדכי
החכרה סגנץ

 מארבע יותר כבר הזה העולם את קורא אני
שר התפתחותו. אחר עקבתי שנים.  ש- לומר ואפ
ת ברכיו. על נרלתי ם וארבע היו  היו אלו שני
ת ארבע בדיוק די שנו מו כון. בבית-ספר לי  לא תי

ם אחת ממי שתו ת על החברה מ אני הריעו ט ש  מפלי
די תור ש- אני נם לעתים לוהטים. וויכוחים כ  מ

ת תומם. אני היו ת מתננד ו עו די ו י י  ליבי. בסתר א
ע מדי נחרטו הן כי דומה ע שבו שבו  תת- בסתר ב

אז ער ההכרה. כי כ ב ה  אחת המסקנה ויפה. טו
ש : היא שפעה לכם ויש י ר הציבור עי ה  ועל בבי

בסרט. הגוער
שפעה איזו אולם א ה ? זאת הי
ש אתם שה וזה זוועתיים, ממ  נרוע יותר נע

ליון תב אחת לא לניייוז. מגי אני : קורא לכם כו  ״
תונכם את קונה די עי ע מי  אני פעם ובכל שבו

ש. מתרנז ״ והצליחו עלו 1 שמכם ימת מחד  כנר- ו
איו אה שג לבם ש ת איזו מו ם גלומה אמ שפטי  במ

א סכל הנרוע אלה. ת הר.ות הו ת הציני שג מ  מבל ה
ליון או וגיליון ני ת (  של המוחלט הרוב מן לפחו

שר המאמרים. ). א עה זו רוח בו א מגי שי א ל במ
ת חדורי מריו ם שי הארסיו צור קינן. עמו  הי
י חזה ג ו פ ד ס סו ח ם י ס א י י גו בעזרת דגר כ  סיננו

. הסתיסר, י בו גי ת ב חיו ח״. סינגוז י ר חג ה״
תל־אביב .,1 ?.
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