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יאיגפודםציזז הספרדי זזשכועון
 המברקים: ספן תל־אביב. 8 גליקסוך רמ>

 .26785 טלפון ,136 ד. ת. ״טולמפרס״
בע־נז. הזח העולם : לאוד המוציא

.23204 טל. ת׳׳א בע״נו, ישראל דפיס

ז הראשי העורך
מדי אורי א

1 :המערכת ראש
ס לו 1םז •

: עורבי־משנה
סלע אורי נאדל. כרוו איתן. דוב

: תכנית עורך :כיתוב עורך
י אייז סיסח לביא •
: המערכת צלם :הראשי הכתב

ועייא רת1יח •יי* עמנואל

:המערכת חברי
 גלילי, לילי נבי, ניצת בשז, יחיאל בז־אסרים. משח
 אוסקר דראי, ודבקה יייינז זחני. בודי ורד. רותי

 קמח, סילבי תינו. עמוס סטו. אבינה פאובי.
רססורט. אברהם

:האנגלית המהדורה עורכי
ססטור. דויד מטרו. דניאל
הספרדית! המהדורה על הממונה

חרדי שלטה
 1 הראשי הצייר
ברתור שמואל
:מבצעים מנהל

אדיר מלמה

5 דפוס עורו
אריאל אדיח

:מעבדה מנהל
נ יי סוד דוד

 הבוחרת תחת ד,םתסרםםות ודלוח ם לבור מלבד המודעות. תובן לבור אחראית ממערכת חיץ
 ונבדלות חפלדבת חברי לל-ידי המוכנות ובו׳ לנוסע־ ״דו״ח למתבדר״. ״דו״ח לברכן״, .דו״ח

 חמלרדת איו אשר ציבוריים וארנונים מפלגות סמלם מודעות כולל לבוחר־ ״דו״ח המדור לל-ידם.
המערכת. דלות את שהיא בורח בשוס משקפות ושאינו בהן. המובעות ולדלות לתוכנו אחראית

 החלטנו, בי הרגע מן לו מוכנים היינו כאפתעה. לנו בא לא המאבק סיערים. ימים אלה
 על תגר להכריז חיפה, פועלי למועצת מחרז רשימת של והשרירותי הציני ביטולה למחרת

 באמצעים להשתמש מוכן יהיה השני הצד כי ציפינו, לא אנו גם אולם החיפאי. משטר־האימים
•}1ן:י ן ' ! 1 כאלה•

 המערכת זה. עתון של רבודהסערות בדיכו ביותר החמור הקרב שזה דומני נטוש. הקרב
 זו מערכת חברי למזלנו, במצב־רוחה. והן !בהתארגנותה הן קרבי, למטה ויותר יותר דומה

 אמיתי. קרב כל המציינת לאפתעות, הנכונות ,חוטר־ד,בטחון המתיחות, להרגשת רגילים
המאבק. נטישת במחיר והשלווה הבטחון את לקנות שאפשר דעתו על העלה לא מהם איש

 המבטיח הפחדן את : לרב לימי האיפיינים הטיפוכים כל את מחדש להכיר אלה בימים למדנו
 את'הערמו.ני.ם לאכול כדי צלחתו את המכין הטכסיסן את המכריע, ברגע ונעלם עזרתו את

 ביותר חשובה אזהרה בטלפון המוסר האלמוני הידיד את האש, מן אותם שנוציא ביגע
 לפתע המקמץ השקט האדם את והמיואש, הנביו הציניקאי, את לו, להודות אפילו יכול יאיור

ללחום. ומוכן אגרופו את
 במכונית דוהר ואינו בבתי־הקפה יושב שאינו זה האלמוני, הפשוט, האדם את :ובעיקר

 עידוד של מלים כמה ומפליט ידינו את והלוחץ ושעל, צעד כל על בו נפגשים שאנו פרטית,
 בכביש, לידנו שנעצר החאקי לכוש האיש ציבורי, במוסד הטלפוניסטית המונית, נהג את —

 רובה־ את שהוריד 16ה־ בן הנער ללב, ביותר ונוגע — למכונית שנכנס הטרמפיסט החייל
!״ חזה העולם מערכת על להגן הולך אני ברירה, ״אין :יאביו יאמר הקיר מן הטוטו

אותם. מכירים ואיננו הכרנו שלא שמם, את לרוב יודעים שאיננו אלמונים, אנש־ם
 למאבק, טעם יש כי המוכיחים היוצר, העם של הבריא היסוד הפשוטים־כביכול, האנשים

יהיה. אשר מחירו יחיד,
במקומה. כאן אינה מליצה שום עצמית• בהכנעה להם מודים אנו

מכתבים
חחופש נגד טרור
 ן כ של' חמשקסיים ־— טעה הזה העולם עורך
 חיץ יא שבעיני הפצצות, אהת ידי על נשברו

״משונות״.
הל־אביב דוש,

חשקופח. הטעות על מתנצל הזה העולם
 של התפרעותו תמנע לא אם — בגלוי "אמר

 שכבה האור מנננון לתחיה יקום מנננוז־החושד
 בגבורי תטפל לא המשטרה אם שנים. שבע לפני

העברי. הנוער בהם לטפל ידע החושד
אביב תל כהן, יצחק

 ורק חאמת כל חאמת, את מלחשוף תרתעו אל
האמת.

חיפח קורא,
הדמו יסודות חינם והמלחמה חדעות ...חופש

 לעקרו- בלוחמים להתנקש ונסיח האמיתית. קרטיה
 שחלק העלובה ה״דמוקרטיה״ עקרי הם אלח נות

בארצנו. להשליט רוצים המרינה ממנהיגי
שבע באר הכהן, דוד

1 במאבקכם חזקו
רעים תל הראובני, מאיד

 חאויב על לנבור שנים שבע לפני שידענו כפי
 ברכת מחבית. האויב על עתה לגבור נדע מבחויו
אליכם... שלוחח תש״ח לוחמי

חיפה פלמ״ח, איש
ד מ ו ץ ח פ ח נ ת ז ו ד א ו ב ל כ
י מ ח ו ת ל מ א . ה ק ד צ ה . ו

ירושלים (רומק), גרינברג ראובן
 לידי מניע אינו ״־מטונה״ שעתונכם כנראה

 כבר יוצא היה ודאי אחרת בוקר, משדה המשיח
השחיתות. את לבער

אונו קרית שחר, בן ניסים
ל כטמל חיפה עיריית ואש את חשבתי תמיר

 לכם חודות אכל בארץ. העיריות ראשי שאר
 הדוד זו כי פחד, ללא המשיכו עיני. את פקחתי

השחיתות. לחיסול
אליישיב גבעת אבידר, דוד ©

ו ־־־ בנימטדיא חושי אבא כי מצאתי ש ח כ
מגדיאל פרם, מלכיאל

 מכתבים 12 שמתוד קרח כיצד לדעת מעניין
 חיטת, עירית בענייו )919 חזה (העולם שפרסמתם

 אחד רק ואילו מכתבים 11 מעשיכם את משבחים
 אינו 1 :11 שחיחם בטוחני להשמצותיכם. מתננד
.. שקבלתם המכתבים למספר בחתאם עומד

חיפח בקרמן, דליה
 על בפרסומיה שמרה חזח חעולם מערכת

חנכון, חיחס
חת• אחדי בחיים השארותכם לדגלי ברכות אלה

.3 מס. קפה
אביב תל דרור, חיים

 מנגנון מידי שוב שחצילכם לאלוהים מודה אני
׳ החושך.

יפו צלף, גדעון
אנחנו. נס בעצם,

ו נ י ל ו ת י ט א י י ג ב ל . ח ו . ק ז י  ח
צו. מ א ו

אביב תל ברק, ומשה אוריד,
ש מחברי שניים עם בהתערבות אותי זיכיתם

 על חמאמר אחרי לאמת. שואה עתונבם ב־ טענו
 חינו וחמאמר) כד. טוענים לא בבר חם חיפה

והשפ הנמים מאמריכם בשרשרת נ1נ:םש חוליה
 ל- יכולה כשלכם צחובח עתונות רק אשר לים

.פרסמם
צח״ל לוין, אלי רנ״ט

דמוקרטיה... יש כישראל :חובה אחד דבר
נתניה הירש, ירוחם

 תמכו לא אנשים חרבה כד שכל הסיבה בעצם,
 את תעשו אם צעירים. כד כל שאתם היא בכם
 יעריץ הישוב כל .50 כני לכשתהיו עשיתם אשר

ותכם. א
רחובות שפרמן, חיה

סבלנוןן. שפן־מן, הקוראה סבלנות

 על ות מסוג שמאמר מיד יסיק בר־רעת כל
 חינו ציוניות־כלליות, מודעות בצד חנכתב חיפה,

 שאובייקטי• וכמובן זולה, בחידות תעמולת סדי
רב. בפפק נתונה תחיה המאמר ביות

 לומר אני יבול המאמר, ולכותב לכם כאשר
 פינוורכם הבסה ? הנעתם חיכו עד וחבלמו, בושו
■ בכסה הנקנה שחצו לאפססיה ותכם א והפך

חיפה בן־ארצי, הרץ
 שתמשכנה מלים פצצות :לפצצות תשובתכסונס

 חיפה בעיריית שפשטה חשחיונות את רק לא לנלות
במדינה. החיים שטחי בכל אלא בלבד

ירושלים חנוכה, משה
 וראשי חיפח בעיריית למלחמתכם ...ברכותי

 העתון את מרימים אלה בנון מאמרים השלטון.
 ננר הסרט מלחמת של לסמל אותו והופכים
דיק ננד סרסו חומר ומשמשים העדיף, השלטוו
למיניהם. טטורים

נתניה ורדי, משה
 מול לעמור העזתם אם להערצה אתם ראויים

 הנוער מוסד המדינה. את התוקף השתיהות נל
 יחיה מה יודע ואיני בתחום, ומתדרדר חולד

 ראשונה סיבה שנתיים. בעוד זח נוער של אופיו
 ובטל שהולד הזקו, הרור היא זו להתדרדרות

הרע... את לנו ומוריש מהעולם
ירושלים עצמוני, אריה

 ליסוד ריטרטו ראובן עורד־דיו קריאת הנדון:
 וקרו־פרם החסשית, העהונות להננת צבודי וועד

בשחיתות. הלוחם לעתונאי
 בזה רצוף לעניין. ידי את לתת העונג לי יש

ל״י. 1
חילון גולדדם, חנן

 ההתנקשות נסיונות דעתוז. בעובדי מקנא אני
שלכם. הככוד אותות הג בכם

ג׳יש מנטור, עטאלה
תזזי' חשבתי בפיו. וסיגריה ארם של התמונה

 בעירייה, הננגריטרים אחד של תמונתו •ו• כי לה
 שי תמונתו זו כי לי התברר קריאה אנב אולם

אוי. בריר סופרבם נ
ה הנליונות בשני 3נ התפרסמח .ממונח אותה

 יותר אנושית תמתח שתסרסמו כדאי אולי באי□
 תמים חקורא של לתועלתו נאדל ברוד מר של

? הלב
ירושלים ראנד, אברהם

 התמונה טועה. ראנד תמיס־הלב הקורא
 תמונתו אלא נאזל ברוך סופרנו תמונת אינה
 הי הנה חושי. אבא חיפה עיריית ראש של

במלואה. שצולמה כפי תמונה

כחימח חד#י
תמדי־ בין הפריד הוא :דיהטטור יש בארגנטינה

 אמנם אין בארץ חזונות. בתי את ופתח והדת, נה
 מספחת שישנה הדמוהרטיח אולם — דיקטטורה

 הרוחנית לזנות ומסייעת למדינה כספחת הדת את
 חבקורתי וו העת על האלימות התקפת להתפשט.

לאמיתו. זח מצב חושפת חזח, חעולם
וישרון רמת גולדנברג, עוזי

 גיבורים יוכלו.להשתיגן לא וכדורים פצצות שום
 של החופש בסולם חראשון מקומם שאת כמוכם,

כמדינתנו. סח קבעו בכר והאזרח האדם
 **ביב תל שייבה חביב

מפרי אבסולוטית עבדות ועד כאלה מפיצוצים
 אשיות תחת חותר חחושיום מעטות. שנים רק דות

 כיל את להזעיק עליכם במרעה. חדמוקרטיח
 הדרקון עצירת למען כמדינה החופש כוחות

והשמדתו.
 חיפה מיוקובסקי, א.

 עיר ראש פעם היה זיה1
 כביד כאיש ברכים נודע

 שמפעליו לכשנודע אד
 תככיו כל על מכסים

למככיר. פצצות להשליך מיהר
חיפאי קורא

ר, הי ה. ז א ר מ

 רושם שיש מדוייקת כח בצורה כתובה הכתבה
ה נשאלת מזמן. כבר אצלכם מונח היה שהחומר

 חיכיתם אלא מיד אותו פרסמתם לא למה שאלה
 עשיתם האם ? הבחירות לפני חודשיים עכשיו,. עד

 החטף חסחורה כי שידעתם מפני רק זאת
? הבחירות שלפני זו כתקופה

אתא כפר לזר, משד,
 את להשהות חשבה הזה העולם מערכת

 הטרור הבחירות. לאחרי עד החומר פרסום
 חיפה עיריית ״מורדי״ נגד והציני החשוף
האמה. גילוי את להשהות שאסור הוכיח

אדי המפוצצות בירושלים ארעה 1048 בפברואר
 מנננון ידי על שבוצעה פוסט, הו׳דוזלם בבניני רת

 על שהאחראים מוטב הבריטי. השלטון של החושך
אז. הציבור תנובות את יוכרו עתה הפציץ

ביב8 יגל זק, אלכסנדר ד״ר
 עתינכם את לי תשלחו כי לבקשכם נאלח אני

 למעלה העתוו את קורא אני מנורה. במעטפה
 עליו. מנוי אני שנתיים ומיה שנים מארבע

 באופו לקבלו יכול איני שונות, מסיבות עתח,
• נלוי...

קורא

עד... חברך את תדון אל
 כ התענ״גותכם על לכב מורה אכנס אני ..

 חערת-מזז להעיר לי ■תרשו אבל קסטנר, משפט
 שהיא בצורה הבטאתי לא מעולם הדיוק. למען
 (העולם? חנ״ל במשפט הדיו פסק ברבר צבר בקפה

 משוס, נאמדו, לו אלה, בדיבורים היו ).917 הזה
ל בדעתי ואיו הפוב-יודירה תקנות על עבירה
בנידון. שרננד הצד של עבירותיו את הקות

ירושליע גרינואלד, מלכיאל

! חסלף יחי מתח, המלכה
 השם! בדוד כו, חהיוד! מלכות עם נסינו
 1 כיותר המוצלח הזקן בעל מי :לעניו ועכשיו

 חוקן ״אלוף לתואר כמועמד עצמי את מציע אני
.״ 1:133

שמונה קריה שטרן, גדעון
 כמובן, אסורה, הזד, העולם מערכת לחברי

ההשתתפות.
השתיקה לא התכיעח

״כנופ המוכתרת בכתבה ),917( היה בהעזלס
 ו. הבא הקטע היתר ביו מופיע רחובות״ יית

ר כבדות האשמות העלו המשטרה ״חקירות  ננ
 טענהו המחוזית התביעה ובורג. שש רוז׳ינסקי

 רוז׳ינסקי. ננד נדוש כללי תיק מכינה היא כי
 הכהו בפרשה התערב הקלעים שמאחורי אלא

 בורג,. רק הועמד ולדין והכל-משתיק הכל-יכול
ה להשתיק.״ עוד אפשר אי עניינו את אשר

למ מתאימות אינן זה בקטע הכלולות עובדות
 רע שם -?!וצאת בפרסומו רואה והנני ציאות.

 התביעה בו. העובדים והפרק,ליטים זה משרד על
 מעולם. טעו לא מסרקליטיח." אחד או המחוזית

 מכינה היא כי אחר. במקום ולא בבית-משפט לא
 התערב לא כמו־כז רוי׳ינסקי. ננד פלילי תיק
 המחוזית התביעה על להשפיע מנת על גורם, כל

 חיה צריד כביכול אשר פלילית. תביעה להשתיק
 פעלה הכללית התביעה רוז׳ינסקי. מר ננד להגישה

 ובחרה בפניה חיו אשד העדויות חומר סמר על
 זאת עושה שהיא כפי זח, בתיק הנאשם את

ומשפטי. ענייני שיקול פי על ורק אד תמיד,

 תל־אביב מחוז פרקליט גורני, אוריאל
 בשעתו שמסר הוא המחוז פרקליטות חבר

 ימ1נ מכיניסי כי נאדל ברוך לחבר־המערכת
רוז׳ינסקי. נגד פלילי

? חכי,ודת פני
 הכותרת תהת מכתב סירפם )917 הזה וחעולס

 תמונתה ובצירו פרוינד, תמד מאת הבקוות פד
 של אלא שלה, אינה ששלחה התמונה כביכול.
 אחוזה .42 חורב רחוב וויצמו, עדנה הברתה

 חחק* התיכו( בבית-הפפר צולמה היא (חיפה).
הבנות. בפנימיית כפרדס-חנח. לאי

 פרדס־זזנח י8חזזקל בי״חס פרוידליך, דוד
ז במראה תמר מתביישת האם

חיפה אלמוני,

לקורא דו״ח
 הכותרת תהת חהלותם ,האחרונים בשבועיים

 המפלגות דבר בעתונכס להביא לבוחר, דו״ה
 חנלייז קריאת אחרי ביחוד לי, ונראה השונות,
 וה בקו לחמשיר מתכוונים הנכם כי חאחרוו
חלאה.
 תעמולת לפרסום מקום הוא הזה העולם האם

הבהי תעמולת את חזה העולם ישאיר בהירות?
 כל קורא אותם השונות חמפלנות לעתוני רות

 הזח העולם מבזבז מדוע תעמולה. לקרוא חרוצה
יו? מעיז תעמולה על יקוים דפים

טבריה אורלי, אפרים
 לבוחר דו״ח במדור המופיעות המודעות

מת את להגדיל המאפשר דבר בתשלום, הן
שירותיו. את ולשפר העתון כונת

כותרת כלי
 לקריא ככדי ורק אד חיה העולם את קונה אני

 לכותרות מתחת שכתוב מה את הכותרות. את
הצליחו. הכותרות איד לבדות כד' רק קורא אני

 לקטע כותרת לחבר בעצמי מגפה אני לפעמים
 אלוף־ עם להתחרות מצליח אינני או מסויים.

 רבד של שבסופו מפחד אד שלכם. הכותרות
פרטיים. שעורים אצלו לקבל נאלץ אהיה

כפר־סבא חביבי, אלימלך

 להתקשר מתכקש ירושלמי עודד
הזח-. ״העולם מערכת עם

ה חעולס 921 חז


