
ת כ ר נ ו מ

ט ב ו ע ג ה ט

4 6 א£ ז ז0ק מ

:הראשי העורך
 אבגרי אזרי

 : המערכת ראש
כהן שלום

:עורכי־משנה
תן. דוב ך אי אדל. ברו ס אורי נ סי

: תבנית עורך : בית׳וב עורך
א עי ח לבי פ ! סי י אי

:הראשי הכתב
אל מנו פרת ע

 : המערכת צלם
זעידא יאודה

יזו׳צפורשפיי׳ ■יאנניי יישפויה

^ 5 1  £ $ !
לאימודבמיח הספרדי השבזעוז

:המערכת חברי
שה שן. יחיאל בן־אפרים, מ לי. ליל' גבי. ניצה ב לי  נ
ר זראי. ורבקה יוחנן זהבי. בוז' ורד. רוהי סק  או

בר. בה מאו טן. אבי ם ס מו שת. סילבי קינן. ע  ק
ט. אברהם רפפור

:האנגלית המהדורה עורכי
ר. דויד שטרן. דניאל טו סס
הספרדית: המהדורה על הממונה

הררי שלפה
 הסברקים: נחנן תל־אביב. 8 גדיקסון רזד

 .26785 טלפון ,136 ד. ת. .#ולמפרס*
בנד״נז. הזה העולם : לאור *מוציא

.23204 טל. ת״א בע׳־נז, ישראל דפוס

:הראשי הצייד
שואל ר ש תי  בי
 : מבצעים מנהל

ה אדיר שלפ

: דפוס עורך
אל אריוז ארי

: מעבדה מנהל
מתייג דוד

ת ממערכת #יז ר אחראי כן עבו ת. תו עו ד מו ת *בור מלבד ה עו ר ת פו סו ס סר ת ם  הבוווו־מ תחת ה
ח לצרכן׳׳. *דו״זז ע• ״דוי׳זז למתבדר״. ״דו׳׳ ס בו לנו ת ,ו כנו מו ת המערכת חברי על־ידי ה  ונבדקו

ר על־־יז־ם. ר• ״דו׳יח המדו ח בו לל ל ת כו עו ד ם מו ע ט ת ט ארגונים מפלגו שר ציבוריים ו  המערכת אין א
כנן אחראית תו ת ל ם ולדעו עו ב מו ק. ח שאינן בז ת ו שקפו ם מ שו ת שהיא צורה ב ת א המערבת. דעו

'7'
ז זו בארץ הגענו לאן
 אויליים״, נערים .חבורת של עתון חשיבות״, כל עתון.חסר ״פורנוגראפי״, עתון לו קם הנה
 המקומי המשטר מתר,נעת. העיר חיפה מזדעזעת. הארץ ז קורה ומה מאמרים. לו וכותב

 לדיון שלם יום מקדישה ישראל כנסת מחלת־עצבים. של סימנים מגלה בישראל ביותר האימתני
 בו דנה הממשלה החשובים. מעיסוקיו מתפנה ובעצמו בכבודו ראש־ד,ממשלה קורותיו. על

 שלא הקדשים בכל שנשבע מקצועי, נבל אותו ואפילו הסודיות. בישיבותיה פעמים כמה
לעומתו. לנבוח ושוב שוב חוזר הוא גם ואופן, פנים בשום עמו יתווכח
 העתון, משמיצי שני ? הזה העולם עורכי כשרון האם י זו סערה שחולל הסודי הנשק מהו
כוחותינו. דלים מה אנו יודעים כך. על חולקים. אנו שכן. סברו וגוברין, נמיר י מפא״ ח״ני
 נשק המפלגתי. בשוק מזמן שנשכח נשק באמת. סודי נשק ? הסודי הנשק מהו כן׳ אם
אמת• ושמו מאד סודי

 הקרב, שדה אל שתביאו יד דרושה שתפעילו. יד דרושה מעצמו. יורה אינו נשק שום
 הגונים. אנשים דרושים האמת לנשק גם הפגזים. ומתפוצצים הכדורים שורקים בו מקוב

 האמת הופכת הרי כוחם, דל ואפילו אלה, אנשים כשנמצאים אולם הסכנה. מפני נרתעים שאינם
ומוחץ. אדיר לנשק בידיהם

מסיומו. רחוק שעודנו החיפאי, המאבק של לקידהביניים זהו

אתה. מי לך' ואומר ידידיך, מי לי אמור
 דוקטור של שמו צץ כיצד לב לשים היה נאלץ ׳מפא״י, ח״כי לנאומי בכנסת שהקשיב מ־

 עליו, הסתמך נמיר מרדכי הדור. עורר היה כאילו משפטים, כמה כל אחר קרליבך עז־יאל
 שלו. ממאמרי־ההשמצה קטעים כמה קרא אך שמו, את להזכיר התבייש אמנם גוברין עקיבא
 הזה העולם שעשה הגדול העוול על מרה בכה שפירא, יעקוב הגדול, המפא״יי התותח ואילו

כן? לא מלבבת, אידיליה בשמו. מקצועי נבל לאותו בקראו
 כל את השבוע הקדיש לכן גמור. לו אומרים בנבלה, המתחיל כפוי־טובה. אינו קרליבך

 עומדים כי מראש שהזהיר המודיע את לגלות הזה העולם את לגרות :אחת לנקודה מאמציו
פצצות. להניח

 לצמרת הקרובה מרכזית ב״אישיות שהמדובר מסרתי במשטרה בעדותי ? לא למד, ובאמת,
 על מראש לדעת היה יכול לא אחר אדם שום האמת. שזו יודעים הפצצות מניחי מפא״י״.

 אישיות אם נגיע לאן שהרי האיש. מי לדעת מאד משתוקקים הם מעשי־האלימות. תיבנון
? הזה העולם כמו משוקץ לעתון ידיעות מוסרת מפא״י בצמרת מרכזית
 לגרותני משתדל הוא אם קרליבך איפוא צודק בעיסוקיו. בטוח אינו נבל שום כזה, במצב

לשוא. יקר, דוקטור לשוא, השם. את שנגלה עד

 ידיעות למסור ניגש שהוא לפני פעמיים לחשוב חייב שאדם למצב הגענו לדאבוננו
 הטרוריסטים לקן ישר להוביל העלולות מוסמכות ידיעות לה מטרתי השבוע ישראל. למשטרת

 מדוע תבין הזה. העולם מנגנון של הבלתי־תלויה החקירה עקב שנתגלו ידיעות בחיפה,
 החיפאי, למאבק הקשירות המוזרות הפרשות אחת על תשמע אם ארוכה, שעה היססתי
הגנובים״. המיסמכים ״תעלומת לה לקרוא שאפשר

 בידי היו אדם, לכל הפתוחות חיפה עיריית ישיבות של פרוטוקולים שני הנדונים, המסמכים
 למשרד. להעבירם קרובתה את ביקשה היא למשכב. שנפלה הזה, העולם ממזכירות אחת

 החזירה לא המשטרה למשטרה. והעבירם המיסמבים את מידיה שגנב !בקצין, זו נתקלה בדרך
1 לידינו המיסמכים ועו4ה כיצד : אחרת בחקירה פתחה זה במקום אותם.
 עסקן של שמו רשום היה המיסמכים אחד על ההמשך. מוזר יותר עוד מוזר. כבר זה

 להניח, אלא ברירה אין מפא״י. דובר בפי בכנסת, עסקן אותו- הוזכר שעות 24 תוך חיפאי.
 למרכז מעטות, שעות תוך אוטומטי, באופן מועברות המשטרה ידיעות שכל ההיפך, שיוכח עד

 העלולות סודיות׳ ידיעות לגבי הדין מה חיוניים, שאינם מיסמכים לגבי הדבר כן ואם מפא״י.
 עם שמיד לחשוש אין האם י לרצח נסיון של באישום אחרים חשובים מפא״י אנשי להבך

י העקבות את בחריצות לטשטש נעלמת יד תתחיל הידיעות היוודע
 שגבתה העדויות פרטי את במאמר פרסם דבר, מפא״י בטאון השבוע. פוזר כזה, ספק היה אם

 שפוטרו מיד, המשטרה של הכללי המפקח יודיע לא אם המסמכים. בענין בחיפה המשטרה
 לא מפא״י׳ למרכז המשטרה חקירות של הסודי החומר את העבירו אשר הגבוהים הקצינים

 מפא״י. מרכז של מסייעת לזרוע הפכה ישראל שמשטרת כבטחון לקבוע אלא ברירה תהיה
חקירותיה. על מושלם אידיוט רק יסמוך זה במקרה

מכתבים

ם שעד כ ליונ א את נ מ ס א, ״בלי הסי ר א בלי מו שו  מ
ם״. פני

 תל־אביב יהודיוף, אביחי
? צנזורה חוק ובלי
ת עצם ...ועל סיונו שתיקכם הנ  לי אין לה

א לכם לאהל אלא שטר יום שיבו  יוקע הזה והמ
ה... אזרחי כל על־ידי המדינ

 ירושלים חמילבטקי, שמעון
שר תבכם ...בא מכ ם ל שר ,24,5.55 סיו  אליו א

ת ז־יתה פ ר צו שם חוברת ס תו ב ר, של דמו ט פ  מנ
רדבר כל זו בחוברת מצאתי לא הדי ש א  תורג '

החור, לפקודת 207 סעיף של הרישא ממסגרת
 שהותקף מי ידי על פורסם אם .1936 הפלילי,

עלב עצמו להדגיש ויכל ש המאמרים ידי על נ
מו ס ר ם. פו כ תונ ע ב

 לממשלה, המשפטי היועץ בהן, חיים
יררשלים

ט ...לא שקו ח דלא נ ו, שנגלה עד ננו אנ
חי _את העתון, קוראי שטרה אין אם הפצצה. מני  המ
ו נדאג — לכך דיאנת !אנ

 פתח־תקוה מתנה, משה
אין שות ... ת ר שום וזבו ה עתון ל שמיץ במדינ  לה

ה כה בצורה ס שר עירייה ראש ו ת א  כל למרו
תו את להכחיש אין לו, התננדותכם לו עי החיו פ

ת בית ת כל למרו דו קו שליליות הנ ת ה או צ מ  הנ
אחר... נורמלי אדם כבכל בו

>.)/4 (בני צעירים מבקרים קבוצת
חיפה

ץ אף על בי לראות שמחתי ע הפיצו פי ם הו כ תונ  ע
לו כרגיל, אפי מר... טיב את העלה ו החו

טבריה מזרחי, מיכאל
שם להחמיר יש אם החבלנים של בעונ פסו, ב ת  י

שה חורגים מעשיהם חו אם רניל. נבלה ממע הם א  מ
ל אני אז העתוז. את קורא ע יכו  רק לו להצי

 ה־ הפעם על הבל —־ הלד לא פעמיים שיפסיק.
שלישית..'.

חיפה ודיצמן, אהרון
כי שי חמתכם המ קו' הנועזת במל  ״אורוות לני

ם״ א שה הציבור' החושיזם של אבני ע. שפ מ רננ מ
ערד בכל איר ת מ רו פ מו שראל הציבוריים ה  בי

ט ט מו מ ר כסרטן ו שיות את ממאי ר א ס מו דו ה בו כ  ו
רי. העובד של ־ הציבו

שה להוקיע החלטתכם כי מובטחני  עד זו פר
ת ויהיו תומה, סטראו  יהיו. אשר שתקבלו הבלי
ער שוחד הנו בור הבלתיימ שראל הדמוקרטי והצי  בי

מר — 1 מאואריכם עו
חיפה ותיק, מוניציפיאלי עיבד

מהי הצלחה הבלתי־ידועים לחבלנים מאחל אני
שתקת הישתקתכם כי ושלמה. רה  רק שקריבם וה

^ ולכל למדינה תועיל שראל. ע י
 עתונכם על לוותר שמוכן מאלה אחד

לתמיד אחת
 עדיין אתם אם אתכם להרוג שרוצים שמעתי

צו אז בחיים ת את תסצ סוכריו ת ה פו צו  בזה. הר
ת חבילה רצוף ריו כ רעל). (ללא אחת סו

 תל־אביב שנולרפרצקן זלמן
תודה. מצצנו. חיים,

ת הבריונות תי ת תקפה אשר המפלג  או־ מפלגו
ת ציוניו ד. חיפה בטבריה, פוזי ם. גם תקפה ועו תכ  או

ה זו היתה לא כ אני ניצתת ס ע ו שוכנ ישו שהם מ
לתקוה. בו

ר, על בו לו הצי פי  רוח עם שלם אינו אם א
ם על להנן עתונבם תכ ר. דברכם להביא זכו בו לצי

 חיפה מג, אליק
שי לו היה אם כוי איזה לחו  להבחר, קטן סי

ת אתרי עתה הרי תקווה... .כל לו אבדה הפצצו
חיפאי אזרח.

ס הזה העולם על הפצצות דפו שראל ו  צירו הן י
ר' המטבע של האחד שנה שפטו  והעולם כץ שו

שני. צירו את מהווה )919 הזה שיכו ה  ב־ המ
שני מאבקכב תכב. הציבור — המטבע צירי ב א

 תל־אביב בר־און, יהושוע
שר אי במלים בה הזדעזותי את להביע אפ  נו

שו הנבלה מעשי  את מבין אני עתה לכם. שנע
ת שמעו א. ״ללא המלים מ ר א ללא מו שו ם׳ מ  .,פני

צו חיזקו מ אי !ו
חיפה קרפף, משה

כספרות החושיסטי חזרם
פרי כל התנייפו כיצר שראיתי לאחר  חושי סו

ת מילולי שכר־דירה לשלם בהמוניהם פ ס תו ס- ב  ס
ך החלטתי עירוני, שפתיים שו מ  ולחבר בעצמי בעט ל

ר קטע תו ט מ פס אני מ שיסטי ה פר :החו אין ״הסו
ד מד, לו הפסי שראתו את בלתי-אם ל  .ודירה ה

ו ומלואה י פנ ח ל ״ לזבו ה. ב
נתניה כץ, שלום

תב בוחר  שירה נם כו
שי  יצירה. הקדיש לחו
 החסיד. אמר ״נו.״

ד. לא ..הספרות  הפסי
ד ואני ח עו ״1 דירה ארווי

חיפה דייר־משנה,
סרחון פצצת
שיו ת את□ עכ מ א שהו בסדר. ב שמי בר כ  את ע,

קרליבד עזריאל וד״ר לו. עונים אתם הגבול,
ת כל את עבר לו בו שרמז הנבלה נ  אתם כי כ

אמרו עצמכם. את פוצצתם רי של מ  אבנרי או
שף )921 הזה והעולם פו את החו צו ר האמיתי פ

ר של או מ אי ה דול העהונ ש ראוי הנ  אזהרה שישמ
א מלהבי לכל כ 1 פנ

תל־אביב גלברד, דוד
מעולם אי יצר לא ... ר כזה, קטנוני עתונ טו ב  ו

ל. כה ־סירתו! כך כל קטז דו ר נ בו  חזה הקטן הגי
ר כו ב עדייו ו רו תו ב ר בו שקרא נ ם ב תו א  ״אל בפ

״ ץ! א סו ך עהה ה שי א ממ הו הו ר בו שינוי בנ  ב
 העולם ״אל אלא המואץ אל לא — אובייקט

״ !הזה
 תל־אביב כהן, יצחק

תי. ה רבו עס כל מ ר על הזה הכ טו ק מלל הדו  1 האו
א נם הרי מה לחיות.* צריך הו תר ו ו מעניין יו

ת מגביר צה א שר התפו ב מא תו העולם על לכ

ההתפוצצות הדי
רי כי כתב )9211 הזה העולם  מתקיפי מאחו

ה עורבי ת ע ת עמדה ה שיו ת ידיעה אי ר ס צ  אהד מ
שרותי ף העתיז המדינה. מ סי  חניה המערכת ■ מו

ת את ר לפני חקירתה מסקנו בו צי שר ה ש כא  יפרי
תו זה ארב הונ כ ת מ מי ת. הלאו כחי הנו

א מצחיק ד מחכים שאתם לקרו ) 30 ועו ו ה נ  ש
שיות ת שהאי מוני אל ש. ה ת האם תפרו מ א  הנכם ב

ם כה מי שוב תמי שיות לח  אי עלולה הצמרת שאי
ש פעם ן מתפקידה לפרו

לו דם. לכם יש אם ד נ ה את מי פ צו  של פר
תה ת או שיו חכו אי ם לה ויד שי ת נ צו צ  האח־ בפ

ת. לי אחרת. הוני אי ב הו ם ברו בכ על להוריד טו מ

חדרח ברגמן, שמחה
תו, תמורת כי פעם מדי דמותם  קר- יתמנה שרו

ה ישראל ציר ליבך מרינ  כד ייעשה אם מסויימת. ב
פם ויריקה עלבון יה יהיה צו שים של בפר  אנ

מו ונקיים ישרים הו אבו אבא כ אלי  ה־ אילת ו
ה מייצגים  כקרליבד איש של מינויו זו. מדינ
ה לתפקיד ר בז סו שה. א שם בדיוק שיע ר כ שאסו

י ־  כריכוח-------------------------------------"
הזה׳ העולם

 גליונו- את שמסרו קוראים
 את לקבל יכולים לכריכה תיהם

 ״העולם במשרדי |הכריכות
תל- ,8 גליקסון רחוב הזה״,
השערתי כין מהיום. החל ^אכיב.

51 !ו
8השעות וכין 14.00 - 11.00

ששי, כיוס יום. כל 18.00^- !6.00|

5
 קוראים| כלכד. הכקר כשעות

 הכרכים, משלוח עכור ששילמו
שמסרו. הכתוכות לפי יקכלום

ש לתת ת לצוף לכפ למעלה. ולעלו
 תל־אביב רענן, אליעזר

- לא הוא לו. שהקדשתם המקום על חבל ו שי

ירושלים שמואלי, רנד.
המורד כעקבות

שי־המדע לכיירים לחי כה ת- שירדו ואנ ר ע מ  ל
ר והאירו האימים או  בר־כוכבא תקופת את חרש ב
)920 חזדז (העולם

רמז רמות־ שיידברג, מנחם
תינו אנו נצטרך ולא יתן מי שו להת וילדינו ונ
ת חבא ערו ב מפני במ ע אוי  חרות למען ברעב ולנוו

ם ארצנו. א ~ ל ב ם. חם כדבר, יקרה א שלו  יהיה ו
ד שנדע רצון מו ה לע ת או שי של נבורה ב מצדה. אנ

באר־שנע למברג. איתן
סודי נשק

ם למען העצומה על ההחתכעה תמונת אי שו  נ
 מדי יותר לי נראית )919 הזה (העולם אזרחיים

סיוני לפי אידיאלית.  לשער יכול אני המר, נ
עולת כי בבטחה, ם פ מי שכה לא המהתי  זמי נמ

שלווה. רב תנו, ב פו או מרי התקי םין שו מות-  חו
מן פעמיים ההחתמה. בז

תם להזהיר כדאי ף אנשי• לאו  'שמאמציהם אנרו
ת את לסתום שראלית.( בחומת־סין הפרצו  הם הי
 הפור־ של הטורי הנשק הוא הזטן שווא מאמצי

, צים.
ירושלים גולדרט, חנן

זקן יש למועמד
תבו את לקרוא שמחנו כ  שטרן הקורא של מ

עיי הקורא ת הזקנים לב ב יכולתם את להראו
אר על התחרות ף התו  מה אולם .1955 הזקנים אלו

תו כו תו את להציע שטרן הקורא של ז ר מ ע  מו
? בכלל לו איו אולי להתחרות? קן ז

גדרה בוכמן, אפריים
 יסוד. אין בונמן הקורא של לחשדותיו

 בלחי־המציאות צומח שמרן הקורא של זקנו
תמונה). (ראד.

שטח למלכות מועמד

מוקדמת יניקה
ה עד ס ר כ כו ה בפעם הרי העניין. לי שי שונ  הרא
תי ינקתי ת. 24 בו בהיו טב לפי שעו ת' מי  ידיעו

הנ קייב ב. היום עד זה וו רו  ובן העולם חלקי ב
 הזח והעולם לקרוא כז על הופתעתי כארץ. נם
ש הזדרזה לבני שרה האחות בי )91* ד להני  לנו

ס רנ׳י ו הלידה. לאחר שעה להנקה. ילדתה את נ׳
יער נווה הנסיונות, חוות ר., יוסף

 מטעהו. אינו ר. יוסף הקורא של זכרונו
 שגדל הכיתוב, עורך של כולה היא הטפות
באינקובטור. לצערנו


