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ם סטן, אביבה שאובד.  קשה. סילבי קינן. עמו
רססורם. אברהם

:האנגלית המהדורה עורכי
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 ליקוי בא השבוע אחד. מליקוי סובל הזה העולם של המדורים מערך כי הרגשנו מכבר זה
העתון. למדורי צעיר אח ונולד תיקונו, על זה

 המאורעות רחשושי כל אחרי נרגש בענין עוקב והוא ישראלי, עתון הוא הזה העולם
כמדינה. המדור מוקדש לכך בארץ.
 מאורע כל אחד. הוא העולם כי נשמתו בכל מאמין הזה העולם אי. על חיים אנו אין

 אנו תבל. כנפות בארבע רגע באותו הנרקמים מאורעות עם חוטים באלפי קשור בישראל
 מוחשית מטרה גם אלא יפה, תקווה רק אינה העולם, מדינת הארץ, כדור איחוד כי מאמינים
ם המדור במאוחר. או במוקדם שתוגשם ל עו  להגשמת המאבק שלבי את לתאר בא כ
 הלואי אופייניים. אך חשובים והפחות החשובים העולם, מאורעית של תמונה לתת המטרה,
יותר. נרחב מקום לכך להקדיש ויכולנו

 גיאוגרפי. כורח של ענין רק אינה זו שייכות שוכנת. היא בו לחלק־העולם שייכת ישראל
 כשם המרחב, גורל עם בלתי־נתיק בקשר משוכנעיס, אנו כך קשור, ישראל של גורלה

 הקורה בכל לנו חיוני ענין לכן, המרחב. מתרבות בלתי־פריד חלק היא ישראל שתרבות
ב במדור הנכלל באזור ח ר מ חבש. עד מתורכיה פאקיסטאן, עד ממארוקו .— ב
 חשיבותה אשר שלישית, מערכת־יחסים קיימת בעולם אזרחותה ובין למרחב שייכותה :בין

 ממהפכת חלק היא מהפכתה אסיאתים, הם בניה לאסיה, שייכת ישראל ליום. מיום גוברת
 עתה והופכת בימיני השתחררה דור, לפני עוד כולד, משועבדת שהיתר, הגדולה היבשה
בעולם. המכריע, ואולי השלישי, לגורם

 מן יותר לנו חשוב וביאקארטה, בראנגון ובטוקיו, בדלהי הקורה שכל זו, הכרה מתוך
ת, במדור השבוע הזה העולם פותח ובמוסקבה, בוזשינגטיז הקורה ש ב  עדות שישמש בי

היבשת. גורל לאחדות מתמדת
 הטוזש אל פנינו :הנושן החלוצי השיר לפתיחת עמוקה כה משמעות היתד, לא מעולם,

מו העולה, ר מזרחה.,.' פונה שוב ז

מכתבים
אכא אודות הכל

ת עו בעתונו שמ ת הו שמו שות הא  עיריית ננד ק
שה. חיפה  את העירית תבעה לא עתה עד ורא

אי ו נראה לדיו. הלעז מנבי  של מחובתם כי לנ
שאים אנשים שובים ציבוריים תפקידים הנו לד ח

ד אוג תפקידם. לכבו
ף אינו המדינה מבקר ל הנו כו א שי ם לבו  במקו

ה. הדיו ובתי . המשטרה ם במדינ פי שים נו צי ואי
טחו בוריים ת נגדם שהו שמו ת. הא ליו  לא פלי

ת חובתם ידי יצאו שו אם אלא הציבורי  יני
עה. ת תבי טי שפ צאת על מ ית ועניינם רע שם הו

ט. בפני בדר שפ בית־מ

בה המתעלמים חו הצי עולגום את רק לא זו. מ
אבד, הם עלולים בורי  תקדים יוצרים הם אלא ל

כן כו רנו לרמה מ ס רי. מו הציבו
ירושלים המתנדבים, שורת

ב : י״ח) ופרק ...יחזקאל ו ש ב ק ו י ד צ
ו ת ק ד צ ה מ ש ע ל ו ו ו ל ע כ ו כ ת ה

ת ו ב ר ע ש ה א ש ע ע ש ר ה ה ש ע ו
. י ח ל ו ו כ ת ק ד ר צ ש ה א ש א ע ל

ה נ ר כ ז ו ת ל ע מ ר ב ש . א ל ע מ
ירושלים ביגייה, יצחק

שטרה ת תוכר לא לעולם ...המ הנא את לנלו
ננו כי שמים, בו א ד שטרת היא ל ״י. מ א פ מ

טבריה שוורץ, פנחס
שפתם שובים. דברים הרבה ...ה  עוד זה אבל ח

כי. לא צב ה מ א ה ש ממה נרוע יותר הרבה הו
ה ויש כתבתם מ ת מהלקות כ חתו ש  לא שעוד מו
שים על נם בתו. ננעהם  יש כתבתם שכבר האנ

ר. עוד פ ס י ה. ב ר ה

ר צ ה עשיתם שני, פ פ ת כ או  להקו ורצוי שגי
תו. של, כתבתם, או ת למ התחיז כר למכירת שב
ס-חסרח״ טרור ע״י טיסים ת זכתה ל״יו ק חי  ס

ח. זוהי י-העםקים.5ם עו ת ע מח ניצחה בהתחרו
ת ק שה מפי-העקיפיו י מד שברא ליו עו ע. סריי  הידו

שו הכסף בעניו נס שטייו שדר  .סגירת בעד מרוזנ
ת ס ו דרשו טעיתס. מרפ מנ אה רק ס שים. מ ותסי

1
ת להיוהר כדאי או שני אלו. מ ם כי כ כ מנצ אויבי

תן. לים או
חיפה עירוני, פקיד

שלטון. את להחליף הוא הפתרון  החלפת כ' ה
עלת שלטון הור פו שחיתות. לטי מו ה שוף כ  שפ

חלוד... ברזל על נייר־זכוכית
נסיציונה קשת, דניאל

תר... זועזעתי לא  חדש. כל גיליתם לא ביו
 )817 הזה (העולם יפתה בקיבוץ חברי וננד ננדי

תו הופעל ן או ת מנננו תה. לא בחריפו פחו
לשעבר יפתח חבר

סוד השח במלחמת ישראל צבא של הנצחוו ...
א רור  ואמת, צדק מלחמת היתה מלחמתו כי בו

ד מלהמתכם נם כל שחיתות 'העריצות ננ  בחיפה. וה
ת פ השקר. אביר על האמת לנצדזון יביא סו

באר־יעקב מרדכי, יאיר
תכם תעניין אולי שעת תקרית או שע  שקרתה מ

שתי לי בחיפה. ולא

צאי ענו בערב, בתשע ליוני, 4 שבת, במו ס  נ
תנו מכוני ד ב ר מו ע. פנורמה ב לנו  נם- לפתע לקו

ת שורת על-ידי תנוורנו רו ״ וצעקות או דו מו ע ״

ם. ששה עני פנו שים או ת לבו ת חולצו  ועדו־ לבנו
ת סרטי יים צו על, קבו סונג הפו עונו הקי הודי  כי ו

ר ר. עתה אסו ע. שאלתי על לעבו  כי נעניתי מדו
מד העיר ראש מעבר. ואיו שם עו

שי שאבא נתברר ה עם להתייחד בה חו פ  של נו
לו. להפריע ואיו עירו היסה

חיפה ק. א.
רם למרות צי מ א בהיס הנובלים הקדחתניים, מ

שכנע הצלחתם לא פרועה, טריה תי. ל לי, או שבי  ב
שי אבא שי איש הננים, איש עדיין הנו חו  סנר

ת המשחקים שכונו עוני, ל ש ה  של ברירה הנר אי
שה שלו ב הדרי• שניס־ ט כרחו שו הכרמל. בהדר פ

חיפח גרלינסקי, אלחנן .

כי חייב לכן מלון. בעל אני שמור אנו  על ל
 וכמה. כמה אחת על אחד. כל עם טובים יחסים

כי חייב שמור אנו  אנשי עם טובים יחסים על ל
ם תלוי בהם אשר העיריה,  עלי אשר המסים סכו

ב הנר,יון אצלי. הביקורת צורת לשלם. בי ס  מ
כו למלוני שר .׳ו של. בא, כא  עירוני פקח למ
על לאיזה שאתרום ומבקש  ראש של חיובי מפ

אחרת... לשלם. אלא ברירה לי אין העיר,
חיפה שם, בעילום

 יום הפרח, יום יפים, ציבוריים גנים :נכון
 אבל מישחקים. מיגרשי זקן. פני והדרת האם.

! מחיר באיזה — רבותי
ה כץ, שמואל הוי נ

ב ייבחר חושי אבא כי חברי עם התערבתי  שו
שות תאמינו חיפה עיריית לרא  .אני — לא או ו

ד מקוה ת... של הלירות חמש את להפסי ההתערבו
לון אלעזרי, ישעיהו חו

תקותנו. אבדה לא עוד
שיו רק שונים הפרקים שני הגיעוני עכ  של הרא

שי. אבא על גילוייכם  איזה יודעים אינכם חו
 אמנם, בניכר. כאן עלי, הדבר עשה ענום רושם

ת התרגלתי בארצות־הברית, בהיותי עו תופ  של ל
טית שחיתות שבחסות־החוק. פולי  אך וגנגסטריזם־

! בארץ כזה דבר
פמן, דוד רק שו ריו ני

שת התחלת עם רק  החיפאי הגאנגסטריזם פר
 כי לעצמי אמרת' עתונכם. את לקרוא התחלתי

כן האדם על האמת את לגלות המעז עתון מסו  ה
 וחובה אמיץ עתון הוא ישראל במדינת ביותר

ט אחרי עתה, לקראו. אזרה כל על  חודשיים כמע
כי מבין עקבית. קריאה של ' כי ו ם כל אנ טי טפו  הפי
ה חוסר־אחריות. על רנוגרפי  הרסנית וביקורת פו
שמצה אלא היו לא שים של אמצעי־ה  שפחדו אנ

ם מפני מתכ א. בלי :סיס ר א בלי מו שו  פנים. מ
והצליחו. עלו

תל־אביב שטרק, אלברט ד״ר

 כריכות
הזה״ לם הע
 גליונו את שמסרו קוראים

 את| לקבל יכולים לבריכה תיהם
״העולם במשרדי הכריכות

 תל- ,8 גליקסון רהוב הזה״,״1
השעות כין מהיום, החל אביב,

|1 1 .0 השעות וכין 14.00 - 0
 ששי, כיום יום. כל 18.00- !6.00

 קוראים בלבד. הבקר כשעות
 הכרכים, משלוח עבור ששילמו
שמסרו. הכתובות לפי יקכלום

.10.6.55( האחרון ו׳ יום בגליון מכליו זאת בכל ( 
לו כי לציין מוכרח אני הפעם אבל שרונו אפי  כ

אי ט הוא לו. עמד לא העהונ שו גימגם. פ
רו יעמוד הזה העולם שעורך מקוה א.י דבו  ב
ת לגלות שניתן מה יגלה העת ובבוא דו  הדי־ או

* בעל מגוג האמביציות.
רמתיחייל ר. אמיל

שישתוק אמר הוא
 — היה )921 הזה (העולס קרליבך על המאמר

שעשע לכל נוסף שעשע תמיד כי מאד. מ  מ
ב 'ומתנפח מתנפח קטן אדם איך לראות חשי מרו

שהו שבא עד עצמית בות  — קטנה סיכה עם מי
ת והדמות ח פ מנו ר. מתפוררת ה אוי ב

תל־אביב ברמן, רות
 ? נבל״ : ״המקצוע שלמה סידרה על דעתכם מה

ח אני טו מר כי ב שים הרי יחסר... לא חו  אנ
טור ב כדוק ם ממערי שסע נמצאי צנו ב אר  — ב
לדאבוני.

ירושלים אשכנזי, שלום
ד אווזי מפליא או  קרליבך. מדברי שהתרנשתם מ

שד־עט כי יודע אחד כל הרי ב זה מו ת  לפי גו
שבת הרוה הו הנו או ע... ב רנ

 זזיפח קליין, דב
מרו למרות א ח מ שי. אבא כרו  לא ררש בו חו

מ לההגס ולא בכלל להניב הו״י יצא אתהס. גווי

 צדק הזה שהעולם לי נדמה אד תמים אני אולי
ש שם י את מסר שלא בכך שלטון מצמרת האי  ה

שויות על שהזהירו ת. ההתנק ם העתידו מנ  ה־ א
ב מסתברא איפכא ערי סה ממ ח מנ  מודיע כי להוכי

 נברא ולא היה לא זה
 זו האין אולם —

שובת שמצה ת מתח ה
(ה למאמרכם מקת

 על )921 הזה עולם
' ? קרליבד הארמי הרבי

בוקשטיין, יעקב
רמת־גן

!דם לכם ...יש
צוקרמן, רחל

תל־אביב
הגדול המנגנון

רי כל פו  השחיתות סי
למ הינם. והחושיזם

טי בגדר הכל. רות
לו שטר של. פו ה־ המ

ה דימוקראטי ו במדינ
כל־כך. חמורים לא לכן

 באמת החמור הדבר
מו הוא  מנגנון של קיו

ח — החושך בלתי־ כו
 בלתי־דימוקראטי חוקי,

 הנתון ובלתי־מוסרי.
ת.. למרות שאי  על־כן ח

רי על •כתבתכם שי  מכ
ה מנגנון של ההאזנה

)922 חזה (העולם חושד
 מכל יותר לשבח ראויה

שיגרתי. שחיתות גילוי
שומן, אפרים

תל־אביב
ב ישראלי הידוש מו

ם : הק ה־ ״האח במקו
״המנג לנו יש נדול״

ת הגדול״ נון אבו ה־ ...
? אייכם
 טבריה שפר, אורי

שוואה הסכמתי  עם לה
אליזם צי צי. סו החלו

פרו הגדול האח ס  של ב
 ב־י אולם ,1984 אורוול

טועים. אתם אחד דבר
שירי בעוד ההאז שמכ

ה נה  את שרתו באטלנטי
הך\ האחד, הגדול ה^ח

שרתים אצקינו מכ מ
גנון של האזנה שירי  מנ

 ביורו־קרטי מעמד •זחושך
שלם.

ב, הרט מאיר
ירושלים

שאמר / ראש ...כ ה
שלה ה־ במת מעל ממ

ת  חוק מדינת ״זו כנכ
ע שוד,״ מדינת ולא .  מדו

ח לעצמו הרשה שכו  ל
מו את  ארנון של קיו

ת, חובב הבתר. מו אלי ה
מש ידי על המונהג

? אלטלנה מיד
הללי, יצחק

ירושלים
ב, אנ ף רק ברצוני ... סי בת את להו תו  של הכ

שך מנגנון תל־אביב. .99 יהודה בן רחוב — החו
תליאביב גרינבאום, נתן

הי הסתם. מן טועה גרינב&ום תלורא  זו
ארץ־ישראל. פועלי מפלגת מרכז של כתובתו

? עמוס העניינים, מה
תו את להחליף צריכים הייתם ם של תמונ  עמו

 כתבתו ליד מדי רציני נראה הוא באחרת. קינן
ת  זה ).922 הזח (העולם סריס״ של החיים ״אמנו

לשרים. ולא לו לא מתאים, לא
רחובות ר, י יא ^ןןל אירי,

קרליבך


