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 :המברקים מען תל־אביב. 8 גליקסון רח׳
 .26785 טלפון ,136 ד. ת. ״עולמפרס״

בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
.23204 טל. ת״א בע׳־מ, ישראל דפוס

 המודעות. תוכן עבור אחראית המערכת אין
הכו תחת המתפרסמות מודעות עבור מלבד

 ״דו״ת לבוחר״, ״דו״ח לצרכן״, ״דו״ח תרת
 המערכת חברי על־ידי המוכנות וכו׳ לנוסע״

 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על-ידם. ונבדקות
 ציבוריים וארגונים מפלגות מטעם מודעות

ול לתוכנן אחראית המערכת אין אשר
ב משקפות ושאינו בהן המובעות דעות
המערכת. דעות את שהיא צורה שום

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב

 או זו סיבה בשל אך לספר׳ מה לו שיש העתונאי של לסבלו הדומה סבל בעולם אין
 מפלגתי, או כלכלי לחץ לשום כפוף אינו הזה העולם אמנם, זאת. לעשות יכול אינו אחרת
 אולם מפלגה• או בעל־הון לעבר לפזול הנאלץ אחר עתון מאשר יותר לספר כן על יכול

מסויימים. סייגים ישנם כאן אפילו
 ידיעה הרמטכ״ל. כסגן לסקוב חיים האלוף של מינויו על הידיעה את למשל, קחו,
 הטמונות האפשרויות בגלל והן העכשוי, תוכנה בגלל הן — הדעות לכל מאד חשובה

 הקורא את להפתיע גם יכלה לא היא זו. מערכת לחברי כאפתעה באה לא היא לעתיד. בה
השורות. בין לקרוא היודע הזה העולם של הנאמן
 אחדות אולי האחרונה. השנה חצי במשך שפורסמו תצפית, במדור ידיעות ממה הנה

המעורפל. ניסוחן בשל תמהון בשעתן, בך, עוררו מהן
 הוא מקרוב אחריו לעקוב שכדאי ״אדם : 1954 בספטמבר שנה, כמעט לפני
כעתיד חשוב ממשלתי למינוי בחשבון לבוא עלול הוא לסקוב... חיים

).881 הזה העולם (תצפית, הלא־רחוק.״
 ...תקבל לסקוב חיים של ״הקאריירה :ינואר בסוף חדשים, שמונה לפני
).901 הזה העולם (תצפית, לממשלה.״ בן־גוריון דויד ישוב אם חדש מפנה

 כי תצפה ״אל ; קצרות העצמאות יום למחרת תצפית המדור הודיע זאת לעומת
(העולם כבריטניה.״ למודיו את הקרוב כזמן יפסיק לסקוב חיים האלוף

>1 1י י ).916 הזה
חיים ״אלוף : חדשים שלושה לפני תצפית במדור באה והסופית האחרונה הידיעה
 הכלת לפני שנה הקרוב, כעתיד בבריטניה לימודיו את יפסיק לסקוב

).918 הזה (העולםוודאית.״ עתה היא ארצה הקרובה שיבתו הדיפלומה.
להתבהר. שסופו דע הזה, ,עולםבר ערפל תראה אם :ההשכל מוסר

מכתבים
השנה איש

 של 1 מספר לנלב מניע השנה איש ...תואר
שפמו את שגילח האיש בנין, מנחם :המדינה

1 ״י מפא ואת
רחובות רון, חנניה

? מחדש תצמחנה השערות אם נם
 הוא, הזה העולם אמנם אם בונוריון. ...דויד
 במדינה״, ביותר המזוהם ״השבועון כדבריו,

שעוז. על מקומו הרי
חיפה קולר, ישראל

או לצייר אפשר הממוצע. הישראלי ...האזרח
עליון, (רוכבים סוס :מעורבת היה בדמות וזי

 בוחר עוד (הוא חמור אותו),״ (חולבים פרה
 של בימת מתרחץ (הוא הידק מפלנה), בשביל

 תוחב (הוא פיל חי), הוא (כד כלב תל־אביב),
 מכנים (הוא קננרו .חור) לכל שלו האח את

אדו דברי אחרי חוזר (הוא ותוכי לכיס) הכל
ניו).

אחוזה בר, שמואל
בר. הקורא מביבר בר חיית

ויפרח... יעלה הבוקרים זמר
שמנו הודיעו אנא תקציב, חוסר מפאת  כי ב

 מזמינים )918 הזה (העולם בבית־ניר לכיש בוקרי
 על עליתם בטכס להשתתף הרחב הציבור את

 בספטמבר, אחד החמישי, ביום שייערך הקרקע
 שרי־הממ־ בהשתתפות אחרי־הצהריים. 5 בשעה
 גלאון מרציף 4 בשעה יוצא האוטובוס שלה.

תל־אביב. המרכזית, בתחנה
בית־ניר לכיש, בוקרי

רצינות שד חשיבותה
(במו־ רצינית יותר קצת נישתכם היתה ...אילו

בע על מסתכלים והייתם המלה) של העמוק בן
 ולוא יותר. רחבה ראייה מתוך המדינה יות
 יצרים ליבוי לשם פחות נכתבים המאמרים היו

 שחוג הרי קונסטרוקטיבית, בקורת לשם ויותר
 ב־ ומשקלבם ספק, ללא מתרהב. היה הקוראים

עולה. היה בארץ דעת־הקהל

 או פחות הזה, העולם את הקורא — אני נם
 יותר בלב זאת עושה הייתי — בקביעות יותר

מסויים. מאמר לגבי אמורים הדברים אין טקט.
כללי. באופן השבועון על דעתי את מביעים הם

אילח מכרות־תמנע, מינצקר, נחום
 גילויי בשורת מטרתכם מהי יודע ...אינני

 ברצוני. בעיני. חן מוצא זה אולם שלכם, האמת
 את לקרוא שלא יכול אינני ברצוני, שלא או

משתייך אולי :עצמי את שאלתי השבועון.
 אולם הזולה, הספרות לסוג איך־שהוא # השבועון

!חזקו בהחלט. טועה שאני למסקנה מיד הגעתי
פתח־תקזה בר־טל, אריה הנודד היוד

 נמסר. )931 הזה והיולס אנשים שבמדור לאחר
 לכינוי זכה שפרינצק יוסח הכנסת ש־ושב־ראש

ם־ הריני מעליהן״, ״הוד  הב־ מבין מי לדעת ת
 ״הדד בכינוי לזכות הראשון יהיה רי-הכנםת
מעילתו״.

 חדרה שפריר, דוד
יוד. של קוצו על שפריר הקורא יעמוד אל

המטבע שד פסיכואנליזה
 השטרות על שהציורים כתב )930( הזה יהעולם
סוריאליסטיים. הם החדשים
 אם אבל ״סוריאליסטיים״. זה מה מבין אינני
הבנתי. אזי ל״פסיכופאתיים״, היא הכוונה

 ראשון־לציון דרדק, ישראל
סוריאפאתיים הם הדרך. במחצית נתפשר

 החדשה (מרשימת־המערכת השמטתם משום־מה
 ציפור- ענל־הזהב, לוהות־הברית, את )2 בעמוד
 המנבית פקידי על האהובים סמלים ושאר הנפש

 יהודה אריה נור של בצירו המאוחדת. היהודית
פנים״). משוא בלי מורא (״בלי

 תל־אביב ח., א.
שט את לחקות .אסור ;שראל, חוקי לפי

המדינה. של הכסף רות

כדודו האחד מדורות
ת במאמר שהבאתם הציטטה בהחלט צודקת

 בן־נוריון. דוד של מפיו )930 הזה (העולם עירי
 גג- העם, ננד הוא אנטי־ישראלי, הוא עתונכם

 מעיין שאני שנה זה עצמכם. וננדכם אנו דנו
 שום דבר, שמץ בהם מצאתי ולא בנליונותיכם.

 תועלת יביאו או שהביאו מאמר או אמרה
למולדת. לעם, למדינה.

טבריה מ., א.
 בן־נוריון, דוד של בדעתו שעלתה ...המשימה

ה העיתונות כל של קולקטיבית שריפה לבצע
 סימני פעם מדי סנלה לדעתו, והרקוכה. מזוהמת

 אלו חיים סימני והדור. דבר דפי מעל חיים
ית סמיד ועשן באים ימים הנה כי ללמד באים
ביש ״עתוני־הזוהמה״ מערכות כתלי מביו אבד
בהע חמד עשה בן־נוריון הדימוקראטית. ראל
 המלה את האמת שוחרת העתונות לכל ניקי

הכובע. בוער מישהו של ראשו על ״זוהמה״.
ירושליר הללי, יצחק

 אולם בלתי־מפלנתיים. שהנכם אומרים אתם
 אחת, מפלגה וביחוד מפלגות, משמיצים אתם

היא. מי יודעים שאתם
כתובת בלי ש., א.

? מי בורותנו. על ש. א. הקורא יסלח
!לחלל למעלה היי,

ל ראויות המעופפות והצלחות ההלל בעיות
 נר־ ואנו היום רחוק שלא מאחר רתכה, תפוצה

 עלינו העולים ביצורים נפנוש ושם להלל ק־ע
 כדור־ על הם ינחתו אולי, או. טכנית. מבחינה
 לקראתם. מוכנים להיות אנו חייבים ואז הארץ,

 סא־ ותדפיסו לבקשתי תיענו כי אני מקווה לכן,
בכללו. החלל ובעיית אלה בעיות על מרים

 חיפה ארצי, אברהם
 החלל על הכתבות אלוף הזה, העולם
המעופפת. בצלחת ידו את יטמון בישראל,'

נרצע כעל
מו שכתבו הנכרים ל  הזה העולם של האחרון מ

אמרי עתונאי של דבריו את לשכה כדי )931(
 נאמנה תמונה נתנו הנשים, על מטומטם קאי
עצמם. של

 אחרת מטומטמת. היא הישראלית האשה אכן.
 הנכר עם אחד רנע אף לחיות מסוגלת היתה לא

 חלוש־אופי, יצור שהוא הממוצע. הישראלי
 אמא נשואיו ביום המחליף ילד ומפונק, אנוכי

שניה. באמא אחת
ירושלים בת־עמי, דבורה

 : אחת עצה רק לי יש הממוצע הישראלי לבעל
שיך לעצמך תניד אחר־כך בו. והסתכל ראי קח

להסתכל חייבת האומללה אשתך אשר הפרצוף
של לילה אתרי מתעוררת כשהיא בוקר בכל בו

אמיתיים. נכרים על פז חלומות
 רמת־גך ש., דינה

 ה- של המר נורלו על חרישית דמעה שפכתי
 ארבעת על־ידי מיוצג שהוא כפי הישראלי, בעל

 הזה. להעולם שכתבו הנחמדים האכסמפלרים
ושאיפות רמים אידיאלים איזה אזמץ־לב. איזה

 כמוני ואנוכיות גועליות נשים שרק נעלות,
התפתחותם. אה מונעות

עזבו :בעלים לאותם פשוטה עצה לי יש
הא את לעצמכם בשלו לשבוע. נשותיכם את

 הילדים. את הלבישו המטבח, את נקו רוחות.
! שלכם האידיאלים מן יישאר מה נראה

ב נשואה, אשד, בי א  תל־
 הסתם. מן מלוכלכים, כלים של ערימה
ברצו אותם שמחזיקים מתלוננים הם ...ובכן,

 את יתלו הס לרנע, הרצועה את נעזוב אם ? עת
עצמם...

 פתח־תקוה ש., חנה
 תלוי. זה חנה, הקוראה תלוי, זה

 תחשבו לא מדוע הבעל. על מרחמים ...אתם
 ;המסכנה האשה על לרגע

 חלומותיה נסיר על שנים במשד חולמת היא
 פונשת היא ועדין. אמיץ הסוו, הזק. נבר

 לוחש הוא היפה. כל בהתגלמות לה הנראה בחור
 יחיד לה נראה הוא עדינים. אהבה דברי באזניה
בדורו.

 נבר ? רואה היא מה הנשואין. יום למחרת
 הספה על משתרע מצוברח, הביתה הבא נם,

 הערב, כל מדבר לא כמובן), הנעליים, (עם
 אף עם בבוקר קם בלילה, הנב את לה מפנה
 מאחורי ומתחבא מוכן, לא שהקפה רוטן עקום,
 נעלם, שהוא עד העתון

השק. מן המרצע יוצא אז רק
 חיפה גורן, אביבה

? למשקוף הבעל אוזני לרציעה ...ומשמש
כמעבדה קורות
 להשכיר״ ״כנסת רשימתכם על הערות ...כמה

 הקי- הרשימות הצלחת סיבת : )929 הזה (העולם
 חסרי מהיותם נבעה לא העולים בריכוזי צוניוזז

שהציו העולים חשבו הזמן רוב פוליטית. דעה
 הפרוגרסיביים. נם מסויימת ובמידה הכלליים נים

בחל התאכזבו אלה מפא״י. לשלטון תחליף היוו
 להסתדרות אלה מפלגות כניסת בנלל הגדול קם

 את העבודה בלשכת שהכירו ולאחר הכללית
 ה״תור״. שיטת ואת ה״צודקת״ העבודה חלוקת

ב לתמוך אלא ברירה נותרה לא אלה לאנשים
ההסתדרות. בשלטון הכירה לא שעוד מפלגה

פתח-תקוד׳ קטן, ד.
לרשות עמדו הבחירות שביום העובדה למרות

 המעברה מפתחות כל תלפיות במעברת מפאיי
 אנשי בלשכה, סדרני־עבודה מנהלי־עבודה, —

להפ בידם עלה לא המעברה, ומנהלי הסוכנות
בידינו. נורלנו אה מלקחת אותנו חיד

 בשנת אלא ,1951 בשנת עוד חיים אנו אין
 (שבועון ;את רק עוד קור$זים אנו ואין .1955

; הזה. העולם את גם אלא מפא״י).
 הבאות לבחירות עד אם גלויות: אומרים אנו

 ביונת־ מלבחור נהסס לא מצבנו ישתנה לא
מלחמה. יונת שהיא נרע אם אפילו השלום,

ירושלים תלפיות, מעברת אומללי
עבירה לדכר שרשרים

 תצטרך )930 הזה (העולם תצפית. המדור לפי
 שפע בשביל חדשים משרדים לפתוח הממשלה

 המשרדים את מציעה אני בה. שיהיו השרים
: הבאים
מנגנון־החושך, שר
והמעילות. השחיתות שר
והמעילות. השחיתות על החיפוי שר
 ישרים. פקידים על והלחץ האיומים שר

 המפלגתיים. הפיטורים על המנצח השר
 אבל עבודה. של שפע אלה לשרים מובטח

חרוץ. כשלון להם מאחלת אני
 ירושלים פרץ, כרמלה

 לטישטוש שר גם למנות אפשר דבר, אין
כשלונות.

נתחבמה הכה
 על כמו דבר שום על התרגזתי לא מעולם

 מכתב שכתבה יעקובסון אסתר אחת של מכתבה
 שה״לבנים״ אומרת היא ).931( הזה להעולם

 אנחנו, אחרת כ' ילדים, לעשות במרץ יעבדו
 מה ואז בילדינו. הארץ את נמלא ״השחורים״,

? חס-ושלום למדינה, יקרה
 מלו שפרעה כמו אלינו מתייחסים האשכנזים

 עמו אל ״ויאמר :אבותינו אל התיהם מצריים
 נת- הבה ממנו. ועצום רב ישראל בני עם הנה

 ירבה...״ פן לו הכמה
 י לפרעה קרה מה ייעקובסוז הנבדת השבחה

 רחובות לוי, יונה
בים... ירה וחילם האשכנזים ״קוייזלרי

 יאחזמו מערב עולי רוסיה, עלובי נבהלו אז
רעד...״

טיטוס כשער ירמיהו
 וההת- ההתבוללות הניעה כד כדי עד האם
 רו- כמו אנשים שיש.ם עד הזאת בארץ יוונות

 להפקיר הסוכנים )931 הזה (העולם קליין ברט
 העברי, הכתיב קדוש, מכל הקדוש 'הדבר את

אלילי בין להיטמע כדי והמשנה, התנ״ד כתב
? הוליבוד
 ! יצליח לא קליין רוברט גם הצליח. לא טיטוס

 כי יקום, ולא דבר דברו ותופר. עצה עוצו
! אל עמנו

צפת ברלין, אברהם
ו אוון, חקקי החוקים ״הוי : שנאמר
נתבו...״ עמל מכתבים
חוזרת לעולם ידידות

אמיתי?״ ידיד לך יש ״האם החידון עודד
הא אשליותי. כל את הרם )931 הזה (העולם

 אולם בנפש. ידידים מוקף שאני תמיד מנתי
חברי לכל מברקים שלחתי 1 לשאלה בהתאם

דחופה הלוואה מיד לי לשלוח אותם וביקשתי
 ידידים הם אמנם אם לבחון כדי ל״י. 200 בסד

ראו אינן שקיבלתי התשובות רבותי. אמיתיים.
לדפום. יות

האח תקוותי עצמו החידון עורך נשאר עכשיו
1 ל״י 200 מך על צ׳ק מיד לי שלח אנא, : רונה

 ראשון־לציון גילן, עוזי
ה גס כי משוכנע החידון שעורך מאחר

 אליו פונה הוא בנפש, ידידו הוא גילן קורא
 החשבון את רואה עצמה, בקשה באותה

כמחוסל.
 מפנינים טובה

תמונתה
 לבקש רוצה הייתי

ש התמונה את מכם
 הכותרת תחת פורסמה

יודע״ מי מכיר, ״ם*
 אחד על־ידי ונשלחה

 כי שאמר מקוראיכם
 תל- בשוק אותה מצא
 (העולם בחיפה סיות
).926 הזה

 על לכתבה ...אשר
המתפר מכנם עדה
:גליון באותו סמת
 חכמה זו שאין ברור

 לה יש שאשה לכתוב
מכונית. עוזרות, שתי

 ומודרני חדיש מטבח
וכהנה, כהנה ועוד

 לנדל לה קשה לא
 הייתם צריכים ילדים.
ה האשה על לכתוב

ה האפורה, עובדת.
 אשה על ולא אם.

 מעצמה צחוק שעושה
נו עטופת ומצטלמת

כטווס. צות

 חיפה ציסר, פנינה
 מימין התמונה

 לקוראה הוחזרה
 הילל רחוב צימר,

חיפה. ,12 וצד״לים צדדים
 שמות הכתב על המעלה ממשלת־הצללים, רעיון
 מע־ הריהו צחוק, לעורר על־מנת הנולים אישים

 )930 הזה (העולם המכתב כותב של שפל שה
 מהקורא מבקש אני המערכת. של פזיז ומעשה

זה. ממכתב בהם לחזור והמערכת
 רמות־רמז שורצברג, מנחם

ספק. של צל בלי
 של ממשלה רק לא זה עכשיו לנו שיש מה

 ״צריך- מלשון צל״לים, של ממשלה אלא צללים.
תל-אביב אור, חגי לדעת-להסתרר״״,


