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סלע אורי•אדי, ברוך

 : תבנית עורך
איי! סיסח

 : המערכת צלם
זעירא יהודה

:המערכת חברי
 גליל', לילי נבי. ניצה בשן, יחיאל אלוני, משה
 אוסקר זראי. ורבקה יוחנן זהבי. בוזי ורד. רותי

 קשת. סילבי קינן. עמום סטן. אביבה מאובר.
רססורט. אברהם

:האנגלית המהדורה עורכי
ססטור. דויד שטרן. דניאי
:הספרדית המהדורה על הממונה

הרר' שלמה
 הסברקים: ספן תל־אביב. 8 נליקסוך י־זד

 .26785 טלפון ,136 ד. ת. .עולנזפרס-
בע׳־מ. הזה העולם : לאור פסזציא

.23204 טל. ת״א בע״נו, ישראל ס18י

:הראשי הצייר
ברבור שמואי
: מבצעים מנהל

אדיר שלמה

: דפוס עורך
 אריאל אריח

: מעבדה מנהל
טוויינ דוד

 הכותר״ תחת הסתפרסםות סוד״ות ,)בור םי,בד הסודעות. כ!1ת עבור אחראית ממערכת ״•ז
ח ימתבדר־. דו״ה יברכו■ רי״ה ונבדלות המערכת תברי על-ידי המוכנות ובו׳ לנוסע■ .וו־

ח המדור עי-ידם. רו׳  המערכת אין אשר ציבוריים וארגונים מסלנות טעם ם מודעות כויל יבוהר• .
המערכת. דעות את שהיא צורה בשום משבתות ושאינןבחז. המובעות "וידעות יתוכנן אחראית

היפר״ שיחרור בפרשת החקירה בשעת
 לפשפש הפיתוי מול לעמוד יכולתי לא

 עיל־ עברו. בתקופות העיר בתולדות מעט
 בפרשה כשנתקלתי הצלבנים, בספרי עלתי

אותי. שהפתיעה
האח הצבאית המערכה כי למדנו כולנו

 בר־ מי ב היתר, בארץ היהודים של רונה
 ■מאז, נתנה היהודית ההיסטוריה כוכבא.
 ארץ־ישראל, של להיסטוריה גט כביכול,

 : כך הדבר א־ן אך הפזורה. לארצות ועברה
 ולהשתתף בארץ לחיות פו הוס יהודים

בגורלה.
 ובגליל בירושלים מצאו הצלבנים, בבוא

יהו נחשבו בספרד, כמו יהודיים. קיבוצים
 וכמו המוסלמים. של לבני־בריתם אלה דים

 בשנת האחרון. הא-ש עד נרצחו הם בספרד,
 הצלבנים עלו ירושלים, כיבוש אחרי ,1100

יהודית. עיר מצאוה הם חיפה. על
 את ידעו בניה נכנעה. לא היהודית חיפה

 עם יחד ובגליל. בירושלים אחיהם גורל
 מצרי, נשק ובעזרת קטן, מצרי חיל־מצב
האחרונה. הדם טיפת עד להילחם החליטו

 נכשלה. הראשונה הנוצרית ההסתערות
 נמלט למפרץ, שחדר וונציה, העיר של הצי

ההס אולם מאניותיו. אחת שהוטבעה אחרי
 קרב אחרי יותר. הצליחה השניה תערות

 העיקרי המגדל את הנוצרים בבשו נואש
 הצליחו מהיהודים כמה מערכת־ההגנה. של

 בידי היו ד שע ולקיסריה, לעכו להימלט
 נפלה חיפה נשחט. הגדול הרוב המוסלמים.

 שנה 848 כמעט ,1100 ביולי׳ 25ד,־ ביום
ההגנה. גדודי על־ידי חזרה שנכבשה לפני

י •
 הסתעף, חיפה לטיהור הנוכהי המאבק
 ־אפשר שא עד רבים׳ כה לשטחים בינתיים,

 גם אין הפרטים. כל את לך לספר כלל
 אחרי לעקוב יכול אתה : זה בתאור צורך

 לפתוח יכיל אינך שהרי בעצמך. המאורעות
 לך יספר ישראל שקול מבלי הרדיו, את

 ראש של האחרונים הישגיו על בהתלהבות
 לקולנוע, ללכת יכול אינך חיפה. עירית
 הבד, מן אליך יסתכל חושי שאבא מבלי

 מוזר, אחד. ביומן פעמים תריסר לפחות
? מר,

 ערומות־ נערות ומלא הגדוש עתון חושי
 מקיפה מינית הסברה בתוספת למחצה,
הופ פחות לא חושיסטאן. להישגי ותהילה

 סנהיג־הפועלים את לראות חיפה פועלי תעו
 למלכת- העיקרי כמחלק־הנשיקות מופיע

 הוציאה לתחרות מחברותיה אחת שכל יופי,
 מאורע לצרכי שמלת־ערב לרכישת ל״י 300
הפרסום. העיקר דבר, אין זה.

 תופעה בארץ הופיעה האחרונים בימים
 עבורה, משלם שאתה מכיון לחלוטין. חדשה
שתדע. מוטב אולי

 המאזין מנגנון־החושך, של קיומו על שמעת
 המפלגה יריבי אחרי ובולש טלפון לשיחות
 חוליה זר, למנגנון נוספה עתה השלטת.

 כוחה במלוא לראשונה שהופעלה חדשה,
 לנהל זו חוליה תפקיד הזה. העולם נגד

 ביומו יום מדי מוסרת היא מלחמת־עצבים.
המע ליד פצצות הנחת על כוזבות הודעות

 בה־ שנקלטו בידיעות ,משתמשת היא רכת•
 המערכת לחברי למסור כדי הטלפונית אזנה

פר אסונות מיני כל על כוזבות הודעות
 (תוך חשודות חבילות להם לשלוח טיים,
 כשולחים), קרובי־משפחה של שמות ציון

 עם לפגישות כוזבות הזמנות להם ולמסור
אנשי־ציבור.

 את יתיש זו שבדרך מישהו חושב אם
 דואג רק הוא טועה. הוא' המערכת, עצבי

 כך ועל יפוג, לא במערכת מתח־המאבק כי
 עושר, הוא אם אפילו לו, להודות עלינו

משלס־המסים. חשבון על זאת
 לכתובת אזהרה, כאן להוסיף ברצוני
בבי עתה עוסק החושך מנגנון המתאימה.

 של הפרטיים חייהם אחרי אינטנסיבי לוש
 הגאנגסטרים משרתי כי יתכן המערכת. חברי■

 השמצות של במערכה לפתוח ביאושם יתפתו
 זה. סיכוי ,מפני נבהלים איננו אישיות.

 ידעו האחראים שהאנשים רוצים אנו אולם
פיפיות. חרב זאת תהיה : מראש

 בהשמצה מעולם עסק לא הזה העולם
 על פרטים מעולם גילה לא הוא אישית.
 חושבים איננו מתנגדיו. של הפרטיים חייהם

 ציבור אנשי של הפרטיים חייהם שפרטי
 בשעת אולם ציבורי. לוויכוח משהו מוסיפים

 פרטים די כמובן, לנו, נודעו חקירותינו
ספרים. למלא כדי כאלה
 להשתמש נצטרך לא שלעולם מקווה אני

 זאת לעשות ניאלץ אם זה, מסוג בחומר
 ידינו שלא רק לומר נוכל עצמית, להגנה
הזאת. הדיו את שפכו

 שם. וחוש• פה ח,שי נמצא פיגארו, כמו
 הפורנוגרפיה נגד מתריעים שחבר־ו בעוד

 משבועתי־ אחד את הוא רכש קולות, בקולי
 בין טפסים ברבבות אותו ומחלק ההבל
שליחי מידי לקבל שהופתעו העיר, פועלי

ם םמזבי
המשך אבא, עם החיים
 הטיב אותה — הזכוכית בביתן הישיבה — ההצגה

ל עלולה היתה )924 הזה (העולם לתאר כתבכם
 אחת היא כ' ידענו לולא יותר, איומה הראות

 להופעה כי מציעה אני זו. בעוגה האחרונות
 התיאטרון מנהלת תחלק חושי להקת של האחרונה

 הצגת־ תהיה זו הכל אחרי הישוב. לטובי הזמנות
 העונה של לבכורה מחכה מצירי אני סיום.

הבאה.
חיפה צדוק, שולמית

ב : למיניהם החצר למשוררי ו ט ע ״ מ ש ל
ת ר ע כם ג ש ח י א ע מ מ ר ש י י ש ס כ

©

״ ם י נ׳> פסוק ז׳. פרק (קוהלת, ל
תל־אביב הררי, מרגלית

ה לקורא אבל השחיתות, גילויי על הכבוד כל
 של זולה תעמולה שזו מה משום נדמה ממוצע
 לפני זאת פרסמתם לא למה וכי מסויימת. מפלגה

ה אחרי עד חיכיתם לא מדוע יותר? או שנה
? בחירות

 חיפה קרפף, משה
קרוב...1 הדין יום בפרסומיכם. המשיכו

חיפה ק. מ.
מזכיר של מסוניתו שבתמונת הצל זוית לפי

 שעת היא שהשעה נראה )923 הזה (העולם העיר
 החלון על זכר אין החניה לתוית גם המדחנים,

הסוד? מה ובכן. הקדמי.
חיפה מ. י.

 מזכירי על גם מ. י. הקורא בנן, אין סוד כל
וחסימתם. השוורים בדבר הכלל חל העירייה
 סזון פעולת היא המערכת של הפיצוץ פעולת

 מלחמת את לשבור רצו הם המחתרת בימי שניה.
 הדיבור... חופש את עתה המשעבד. נגד האמת
אי־הצדק. לאנשי כואבת תמיד האמת

מבואות־ביתר פיטניק, יוכבד

חוזרת לעולם תמונה
תמו את מפרסמים שאתם השלישית הפעם זו

 האם בשבועונכם. מעריב, עורך קרליבך, הד״ר נת
 להוסיף או הנכבד, בד״ר לפגוע התמונה צריכה

 אני פתרונים; המערכת לאלוהי פרסומת? לו
מבין. אינני

צה״ל סערוני, יוסף
 אחרי המופיעה יפהפיה לאותה אתם עושים עוול

מהמסגרת. הוציאוה אנה קרליבך.
ירושלים ביגס, יצחק

 בכל כבר מופיעה בתחתונית הבחורה דחילקום.
! שלי החלומות

צ.■יפו מ.
 קרליבך ע. ד״ר

תל־אביב.
 חופש הנושא על מאמרך• את רב בעיון קראתי
 נותן שאתה העצה על פרם לך מגיע העתונות.

חופ יד ולתת פיותיהם לסתום הזה העולם לאנשי
ברכוש ולחבל לגזול לגנוב, ההבלה, לאנשי שית

קרדיבד
אלה. לפושעים להפריע אסור נפשם. כאוות פרטי,

 הקהל את המדריך ד״ר בתור שאתה זה ...כיצד
 להיפך אלא הפצצה זורקי את מייסר אינך כביכול

? שהותקפו אלה את
 אינו שהקהל שאודיעך אולי כדאי זו בהזדמנות

 כאב את כאילו הכואבים ממאמריך דווקא מתלהב
 מכל בולטת אלם״ איבר ״ביזנס הסיסמא העם.
במאמר. תפר

 את לקנות הפסקתי מאמרך פרסום מתאריך
 כזו. והסתה כאלה עצות גורם איני שכן עתונך.
 ואותה שמו. ואמת אחד דבר יש הזה בעולם

משרת. אני
ב. נ.

ל זכה שלא כמובן למעריב שנשלח זה מכתב
פרסום.

תל־אביב ודרשבסקי, י.
הגדול המשפט
 את מייצגת להלכה. לפחות ישראל. ...ממשלת

 האופוזיציה מפלגות לרבות ואזרחיה, ישראל מדינת
 ובשם המדינה בשם בשמה, רשאית היא אין ולכן
 פסק אחרי ביהוד קטטנר, עם להזדהות העם,
הדין.

 נגד המשפטי היועץ על-ידי הערעור הגשת
 ממשיכה פסק־הדין לאחר גם כי פירושה פסק־הדין
 וראוי מפשע חף קסטנר כי לטעון ישראל ממשלת

 יחידי שרק כבוד המדינה. של העליונה להגנה
בו. זכו סגולה

 להגנת יוצאו מסי כי להסכים אוכל ...לא
ל בכספי תשתמש שהממשלה ארשה לא קסטנר.

לשטן. נשו את שמכר אדם הגנת
 תובעים אזרחים אלפי מאות כי משוכנע אני
בו. לחזור מפרקליט־התביעה כמוני

תל־אביב הלפרין, ירמיהו
שי לפני פעם אי השופט כבוד עמד ...האם

 לפניהם שעמדו כאלה נסיונות לפני כאלה, קולים
 ככה שנפסול אנחנו ומי הוא מי ? ההצלה אנשי

 בני את להציל בכדי נפשם שסיכנו האנשים את
? מוטעית גישתם היתה ואפילו עמם,

 כשרונות. ברוך לאדם גדול עוול נעשה כאן
 צעירים כשרונות של כזו בכמות נתברכנו האם

נפ טרם־בחירות שיקולי בגלל כזה, אדם שנפקיך
? סדים

 תחפזו אל צלולה. בדעה קסטנר פרשת את שקלו
! צדק משפט הוציאו מסקנות בהוצאת

חיפה התורשתי, מנחם

משאל

העם בחירי
שד

חוג ס0העו
מתפר זה בנליון 9 בעמוד

ה המשאל טופס בשנית סם
 ממשלה לכהור לך מאפשר

 ■שנח־ כפי ולא בעיניך, כטוב
מנ של כחדרי-החדריב רץ

ש מה כל המפלגות. גנוני
 להרהר הוא לעשות עליך

רו שהיית הממשלה בהרכב
להר יכול ושאתה כה, צה

כית חישובים כל ללא כיבה
ול הטופס את למלא תיים,
הדו לתיבת כול ללא הטילו

הקרובה. אר
 יהיו שלא לחלוטין להבטיח כדי

 תנצל לא מפלגה וששום זיופים שום
ה מטה יקבל לא המשאל, את לרעד,
ר שאינו שאלון שום משאל  מן גזו

 י־כלו, אחד גליון של קוראיו העיתין.
עלי ויהיר, יחיד משאל לשלוח איפוא,

 לבין בינם לכן קודם להחליט הם
עצמם.

 בבוקר יפורסמו המשאל תוצאות
 העולם גל-־ון הופעת הבחירות. יום

 ביום תוקדם שבוע באותו הזה
זה. לצורך במיוחד אחד

המפלגות כל נציגי
 הקולנוע פרשת על כתבתכם את לקרוא שמחתי

 — )924 הזה (העולם הרמת־גנית דיין משפחת של
 עיוות־רין, במעשי משמח משהו שיש מפני לא

 אי־תלותכם את שוב שהוכחתם מפני פשוט חלילה.
 אומץ באותו הכלליים הציונים מיבצר על וכתבתם

 השחיתות מעשי את אתם מגלים בו אשר ויושר
המפא״יית. בחושיכטאן

 ירושלים בר־גיורא, דוד
 עצמכם אתם רבותי. מאד. ישנה ...תופעה

 כן, מפוצצות. רפורטנ׳ות סידרת לה הקדשתם
 ״דופקים : רוויית־אמת כותרת לאותה מתכוון אני
השחורים!״ את

 כץ פרדס תבורי, ע:?ואל
 נמכרתם כי הצ״כ יצעקו האב — ועכשיו
? למפא״י...

חיפה היכר, שמואל
תדרוך יופי יופי

היו מלכת בחירת בטכס נוכחתי פעמים שלוש
 הרביעית בפעם כך. על הצטערתי פעמים ושלוש פי.

 אולם שם. הייתי שוב כמובן, ),924 הזה (העולם
ה :הנכון הפסיכולוגי ההסבר את מצאתי הפעם
 הרגשתו כמו בערך עליונות, הרגשת לי נותן מחזה

אלף־לילה־ולילה. בשוק ערבי נסיך של
יפו חומסי, שלום

 בפירוש הודה מוסינזון יגאל שופט־מלכות־היופי
 היש פרות. של בתחרות לשפוט הוא מתאים כי

? כירושים להוסיף צורך
 הרצליה לוין, רוחמה

 הראויה הראשונה היופי מלכת זוה' נפשי, חי
 — הדרוש המשקל לה יש ישראל. את לייצג
 אנחנו מרחבית מדינה סוף־סוף הרי ! איך ועוד
 התאימו לכן קודם שנבחרו הרזות הבובות וכל

 המירחי לטעם מאשר הזר האירופי לטעם יותר
הבריא.

 ירושלים בן־ישר, אליהו
? מה בריאות, בחורות בריא, לטעם

כעתונות לא
 (העולם והקצין״ ״רומק הכותרת תחת בכתבה

 מר ״שהסמל אמרתי שכאילו כתבתם )922 הזה
 של היתרי־היציאה שפרשת לי סיפר לוי מנשה

 להכחיש נאלץ אני בעתונות״. פורסמה סלומון
בית־המשפט. לפני אמרתיו לא שכ<ל זה פרט

ירושלים גרינברג, ראובן

העולם קץ
 יעבץ שמו איש היה היה
 ;תשבץ כל לפתור הוא אהב
 אזכה, ״אם :חשב

אקנה לי מכונית
 !״ הקץ יקוץ התשבץ על — לאו ואם

לזכות לי לתת לא מעיזים עוד ואתם
תל־אביב רוזנשטרייך, יהודה

דמוקרטיה ננד שרירות,
 שם על בבית־הספר מלמדת שאני כשנה זה

 נקראתי השנה תום עם בהרצליה. נורדון ד. א.
 התברר פרסקי. מר האזורי, .המפקח אל לשיחה

 הוא כמורה, מעבודתי רצונו שביעת למרות כי
 היותי בגלל הספר מבית בפטורי הכרח רואה
 הודה פרסקי מר הקומוניסטית. במפלגה חברה
 בית־ בתחום פוליטית פעילות בשום נתקל שלא

ההו מצד נגדי טענות כל שאין הודה כן הספר.
 היחידה הסיבה בבית־ספרנו. המורים או רים

עולמי. השקפת היא אלה שרירותיים לפטורים
 יד לתת הדמוקרטיה שוחר אדם לכל פונה אני

 בעמלים לפנוע המוסיפה זו, שרירות נגד למאבק
ואדם. אדם בכל לפגוע ועלולה ישרים

הרצליה אייל, מרים

925 הזה העולם




