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ר אחראית המערכת אין כן עבו ת. תו עו ד מו  ה
ר מלבד ת עבו עי ד ת מו מו תפרס מ הכו תחת ה

״ תרת ״, זז ״לו  ״דו״ח לבוחר״, ״דו״ח לצרכן
כו לנוסע״ ת ,ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על־ידם. ונב׳־קות
ת מטעם מודעות  ציבוריים וארגונים מפלגו

כנן אחראית המערכת אין אשר תו ול ל
ת דעות עו שאינן בהן המוב ת ו שקפו ב מ
המערכת. דעות את שהיא צורה שום

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב
פרוטה, 350 :המחיר ; 8.9.1955 תשט״ו, אלול כ״א ; 18 שנה ,934 מס׳

 בעקרון. תחנת־ר,כבאים מפקד* שאתה נניח
ש האיומה ההרגשה בלבך שמכרסמת נניח

 שמך׳ את מכירים שאינם אנשים במדינה ישנם
 החיוני. תפקידך את כראוי מעריכים שאינם

 שביקרת להזכיר לנכון מ־צא אינו עתון שום
 המקומית המועצה ראש אצל במסיבה אמש

? לעשות מה בעקרון■
 יש דבר •לכל תתייאש. אל — כל קודם
ש מאחרים למד בצרה. יחיד אינך פתרון.

המוצא. את מצאו
 השנתי התקציב את בקפדנות בדוק :ובכן

 למשל: מתאים. סעיף ספק בלי בו, יש שלך.
מת ״גיוס ציוד״, ״רכישת מציעה״, ״אמצעי
מכ יותר, יעיל אמצעי־מניעה היש נדבים״.

 לאור להוציא מאשר יותר, טוב גיוס שיר
י הכבאי דבר את ברבים שיפי! עתון

 ב־ תלוי זה הצעות, ישנן ? העתון שם
 ״הסולם״, !״. .אש ״שלהבת״, :למשל טעמך•

 ב־ אש״. מול ״לדזזס ״המתנדב״, ״השורה״,
 את לפרסם לשבוע אחת תוכל זה עתון

 מתאימה: כתובת עם השער) על (רצוי תמונתך
 באיסוף שהצטיין הילד יד את לוחץ ״המפקד

 לחזה עיטור עונד ״המפקד סיגריות״, בדלי
תצ במיסדר״. הנשיא עם ״המפקד המצטיין״,

בוע לאומיית שאלות על לענות גם טרך
 (״הצינורות המערכת מאמרי במדור רות

 העברי הכבאי דבר את ולבטא המקובלים״)
 אנחנו״ תמיד ״לפקודה הגבול״, על (״אש
וכו׳).

 שאין מוכיח הנסין התפוצה. בעית תישאר
 יראה בישראל בית־אב שכל מוחלט בטחון
 : יאוש אל לשנתיים. לחתום לעצמו הכרח

מחתי זוגות על־ירי הבעיה בעקרון.תיפתר
 המודעות. את לך יביאו גם אלה במדים. מים׳

 השריפות את יכבו לא כי לאיים להם אל
ש מי של הישר השכל על סמוך לסרבנים.

לובשי־מדים. של זוג לפניו רואה
 גם תזכה כאשר יגיע שלך הגדול היום
 להבת : השנה של הגדולה לידיעה עקרון

 כרמים. של דונם 200 פני על תתפשט ענק
 את אך האש• את לכבות כבאים כמה שלח
 כדי עקרון׳ אזור במבואות הצב הכוח עיקר

 לעובדי (פרט וצלם עתונאי כל בעד למנוע
 עם לשוחח המאורע, למקום להגיע שלהבת)
תו שבוע בא'תו רשמים. ולאסוף הכבאים

 של מודעה שים מוגדל, גלי־ן בהקדם ציא
 הצלחתך על היומית בעתינ-ת עמוד חצי

 יבוא המאורע. את לכסות המיוחדת״במינה
 דברי את יעתיקו המדינה עתוני וכל היום

הגעת. שלהבת.

כב מפקד על ד5א* יהיה מדוע בצד. צחוק
 סימפאטי בחור הוא אם ביחוד עקרון, אי

 מנהלי עשרות עושים אשר את לעשות כמוך,
 את המבזבזים ממשלתיים, ושרותים מחלקות

 עצמם את לפרסם כדי משלם־המסים כספי
ל יגלה לא מבקר־המדינה שירותם? ואת

 יופיעו העתון עיבדי :זאת עשו איך עולם
 מפקד ״סגן :(למשל ומוסווה אחר בתקן

סי ״מגלה כיבוי״, לענייני ״חוקר התחנה״,
זה יהיה הניר, גבי על השריפות״). בות

 למשלם־ה־ זקוק שאינו מכנים עסק אפילו
חתימות. כמה וגם בשפע, מודעות יהיו מסים.
עצמו. לענין רק ? מזיק זה למי כן, אם

 החים״ העתונות בין חייץ נוצר לאט לאט כי
 נותנים שאינם סגורים שרותים ובין שית

 רוב מבקש בהם אשר לבטאונים דריסת־רגל
 המוסמכת האינפורמציה את העם של רובו

 מפלגות־השל־ טוענות ואז והבלתי־משוחדת.
 חיוביות לפעולות מתאים כיסוי שאין טון

העתונות. דפ,י מעל

 באמת. הבעייה מכאיבה אחת בנקודה רק
ה עם העתונות נפגשת בו המקום זה .הרי

ביו הקרוב במדינה, ביותר החשוב שירות
צבא־ההגנה. :כולנו ללבות תר

 החופשית. העתונות בפני כיום סגור צה״ל
״סופ בשם בעתונים החותמים מישהם ישנם

לש אלה של תפקידם כל אולם הצבאי״, רנו
 הודעי־ את הציבור, כל עם יחד ולשמוע, בת
 צה״ל דובר של והקצרצרות היבשות תיו

 עדים להיות להם מותר לפעם מפעם ברדיו.
 המצטיין החניך אות את הרמטכ״ל עונד עת

 זי זכות הקורסים. אחד של הסיום בטכס
ביחי מבקר המדינה כשנשיא אפילו פ־קעת

במטווח. כדורים חמשה ויורה עתודאים דת
 את ולפאר להאדיר כדי ? למה זה כל

 את רואה שאיננו במחנה, המטכ״ל, בטאון
 העתו־ עם להתחרות מסוגל משום־מה עצמו

 על לו מוחלים אנו אחרים. באמצעים נות
 ביותר חמור העניין אולם הנשיא. ביקורי

 לאומית חשיבות בעלות בפעולות כשהמדובר
 מיוסדת כולה ישראל תעמולת ובינלאומית.

 שתעמולה הוא סוד ולא אלה פעולות על
ה עתוני במערכות צחיק כיום מעוררת זו

 של והזריזה היעילה התעמולה לעומת עולם׳
יש בגבולות צבאית פעולה כל ערב. מדינות

 הכלל, מן יוצא ללא תמיד, מתפרסמת ראל
יו כעבור כל. קודם ערביים מקורות מפי

 המתפרסמת הישראלית, הגירסה באה מיים
 של האחרונים העמודים באחד שורות בכמה
העולם. עתוני
מי עם וגמור שמנוי מפני י למה זה וכל

 עתונאי כסקופ הגדול הסוד את לשמור שהו
אי שמערכתו המטכ״ל, לעתון אכסקלוסיבי

מק יכולת בעל אחד עתונאי אף כוללת נה
 אלה לכתבים רק בציבור. מוכרת צועית
האינפור למקורות החופשית הגישה ניתנת
בנימו אפילו זאת להסביר אי־אפשר מציה.

 חיילים־ הם העתינאים רוב :בטחון של קים
מי תעודות נושאי בחופשה־של־זז־חודש,

בט ספק לכל מעל נעלים צה״ל, של לואים
 לאומי שם לעצמם שקנו יש ביניהם חוני.

תש״ח. במלחמת קרביים בכתבים ובינלאומי
 קשריה את במחנה מערות ניצלה פעם לא

פר בפועל למנוע כדי הבטחון מוסדות עם
ופר להעתקתה עד אחר, בעתון כתבה סום

עצמו. בבמחנה סומה
 שנעשה עתונאים של אישי עניין זה אין
 עתונים. של עסקי עני־ן לא גם עוול, להם
הבינ בשמה המיינה, בבטחון המדובר כאן

 ומעמדו בכבודו הפנימית. בבריאותה לאומי,
לעם. דברו ובהבעת צה״ל של הציבורי

מכוזבים
השנה איש

 אחד איש רק יכול וזאן־יוניס. על הקרב אחרי
שה :איש־השנה להיות ! דיין מ

 חיפה כידון, אכינועם
ש ש שניבא ...האי ש אלא מוצ.א שאין מרא  לכבו

!בגין מנחם : הרצועה את
ם ר, צ ישראל לי ש רו  י

ר ... מה, זקוף זקן. עטו  : העוזי את חובק קו
העברי. הצנחן

נתניה גלר, אביבה
שה ... שומת־לבו את .שהסב ברק, מ  הקהל של ת

שראל הרחב  הדתית הכפייה לחרפת ובעולם בי
ת השוררת מדינ  שהחוגים לכך וגרם ישראל. ב
תנו הנאורים מדינ  ולהתארגן להתעורר התחילו ב

ש. המצב שינוי למען למאבק המביי
תל־אביב זק, אלכסנדר ד״ר

שנה ... צלנו התבלט לא ה  מיוחד, אדם כל א
ש להכתירו שיש ד יש לכן. השנה. כאי  הפעם־ לבחו

ש לא שנה. באי ת אלא ה שנה. בדמו ה
עינינו זו ודמות נו : היא ב פו צ האדם של מ

 מצר לקולו הקורצות הלירות חמש מול העומד
תו ליד הניצב הלשכה ומזכיר אחד,  מצד אדם או
ר כשקרן שני, תו היוצאת או מו שופט׳ של מד  ה

מין ד״ר המחוזי שראלי הנוף את מאירה הלוי בני  הי
שט״ו. שנת של ת

בני־ברק תודר, ומשה רוני
מזרחית תזמורת

שאר היה הזה העולם  את המבין היחיד העתון ונ
 המאלפת הכתבה על תודה הצעיר. הדור נפש

המת )933 הזה (העולם הערב״ ל*ן עברי ״נוער
לנו שמרגישים מה בדיוק ארת  לנו שאין — כו

שות. מה לע
אביב תל ,23 בן

 זקן. להיות מתחיל שאני חשבתי ̂•■3 בן אני
ר: אני הזאת הכתבה את שראיתי אחרי אולם מ  או

ת בכמה צעיר אני  הזה ,,הגוער״ ״־־מן שנים מאו
 אני זה א,/ בעורקים. דם לו ׳׳אין זקן שנולד
מר ת או מרו  שערות 65 כ בראש•־ ספרתי שכבר ל

שיבה.
 גדרה לשם, שמיאל

 השערה כחוט החטיא ולא קלע לשם הקורא
הלבנה.
? הערב לאן עברי נוער

! ! ! מרדכי ליד —
 אי־שם כהן, צבי

פידאיין. תזמורת לצלילי ריקודים
י מסוכן סיבוב זהירות,
ר לתוכן אין לכאורה, פו בוב על הסי שי הסי  החמי

 מיוחד קשר כל )931 הזח (העולם אבנרי אורי מאת
אתו אולם הדתית. היהדות עם  אינה זו ליהדות שנ

כן דרוש יהיה שהדבר מבלי סייג. יודעת תו  ל
ר, פו פר מציין הסי  הוא שר־הבריאות כי הסו

א שהיה דתי ״נציג של חבריו על שנו  עסקיו ב
ם.״ המפוקפקי

 תל־אביב צכי, ב.
ת ביו הגבול את מסיג אבנרי אורי ... או צי  מ

ה. הווה של מי ת אני לד שמצתו מתכוונ  של לה
תו כפי בן־נוריוז. שיו רי נראית שאי  אבנרי לאו

ם, ת חליפת לאחר כיו  לדעתי.־ .ההדדית המחמאו
לח דמיונית שהינה בכתבה. הזה הקטע שילוב
ח לוטי), כי מדהים. חוסר־טעם מו

קרית־ביאליק שורץ, שושנה
 אלא ג׳י. בי. על דיבר לא הנידון הקטע

ש — שלו המדיני הקו להערכת דרוש היה
.1975 למאורעות גרם

והילדים מארילין
ח - כו  הילדים מספר על המכתבים ■במדור הוי

שראלית, לאם הדר.יש ת. את מצחיק הי  התרנגולו
 תרדוף עוד כל חניון. של עניל שום פה אין

שראלית האשה ת אחרי העירונית הי מו הולי חלו

לין עצמה את ותראה בודיים ארי רו כמ  שניה, מונ
ר לא ר בין בחיים. האמיתי יעודה את תזכו קו  מאני

ל ופדיקור, תופרת. תמידי סלסו ע, קפה ו קולנו  ו
1 בילדים לטפל זמן תקח מניין

רמת־ג! כרמון, אבי
ללדת. אין וזמן משבר, עד בנים באו

ר ...  הילדים מספר על הזה הוויכוח שכל מוז
שפחה די מעל התנהל במ  926( הזה העולם עמו

 שותף הנכר אין האם נשים. בין רק והלאה)
►|| !לענין -

ב בוס, יצחק בי א ־ ל ת
כן. מסוימת, במידה
ארמית כותב יופיטר

פיטר שיו עס, כ מן כו  הדין הוא צודק. שאינו סי
תבו התרגז כך שכל ברלין אברהם לגבי כ מ  ב

ב ההצעה על )932 הזה (העולם תו ב עברית לכ
ת תיו ת. או טיניו א ל

רו הכעס ת. מקו רו ״, הכתיב בבו כ ה״עברי
כול. מינו של בי שר עברי יותר אינו י  הכתיב מא
תינו אבד האמיתי העברי הכתיב הסיני. אבו ב ל

שחזרו בבל. גלות מי לארץ כ  ונחמיה. עזרא בי
או ב את עמם הבי תי ת. כ תיב הוא הגלו  הארמי הכ
שים !שאנו שתמ ב יכולים אנו בו. מ תו לבתו או  ב

ב צדק תי סי או הערבי הספרדי, בכ 1 הרו
 ירושלים קליין, רובוט

זוכה. — המקדימה הגלות אבל

ליון $ ט א ב ב ד ה ש

ה1ה 051110
השנה ראש גלי&ן
הגדולה5 הכתבה! הופיע

על

 מידה באיזו לבחון רצונן־ אם
הע עם שלך ההערכה זהה
 לפניך רשום המערכת, רכת
 להיות, היה צריך מי מיד

 כן וכמו השנה, איש לדעתך,
 המדיניות, איש לדעתך, מי,

 העולמית, המדיניות איש
 הכנסת, איש הצעיר, האיש

 האמ׳״ות, איש המשפט, איש
 המדע, איש התיאטרץ, איש
 הספורט, איש הספרות, איש
 של והאשה העתונות איש

 הגליון הופעת עם תשט״ו.
 את להשוות תובל הבא

העורכים. של לדעתם דעתך

והרחום הלחמן אללה בשם
 (העולם האז״ עלי של ״נן־העדן יעל ברשימה

 אשר העדות מבין עדה על דיברתם )930 הזה
ת האיסלאם. בין נתחלקו ת, אינן אלה עדו מיו סל  מו

תיו הן ואין שו מב אני מוחמר. הנביא של יור
 האלה העדות על יותר להסביר מהמערכת קש

ת, להן לקרוא ולא מיו סל ם כי מו מי סל מו הא ה
ם. הם מיתיים  אין 1 הקהל יתבלבל ושלא הסוני

א יטהמוסלמי לדעת מו הו שין כ שא  או האלה. הח
הבהאיין. במו

 המשולש טייבה, כפר יוסף, ש.
 מטייבה, יוסף ש. הקורא של לדעתו בניגוד

 העדות כל כי הלא־מוסלמי הקהל על מקובל
 מוחמד ובדת בקוראן המאמינות והכיתות

מוסלמיות. הן

שחור גכי על רכן
בסון אסתר נברת שכחה האם עקו  שהזהירה י

ת בקרב הגדולה הילודה מפני  (העולם המזרח עדו
ש חוגים עדות־המזרח בני בקרב ,שיש )931 חזח מ

פה בני שבקרב היא בטוחה האם ? כילים רו  אי
? ועמי־ארצות בור־ם חונים אין

ה דנני מנ  אינני ברם, עדות־המזרח. בגי עם נ
מוני וסלל, כלל נחשל כ טובים ו מני ו ם יש מ  אלפי
עקובסון הנברת של דעתה תתקרר עדתי. מבני  — י

שבים אנו א־ז  הארץ את להציף כל־עיקר חו
בילדינו.

א אסתר לגברת מאחל הנני ילדים הבית מלו
שכנזים)  לה שיהוו (א

שה המזרחית. הפלי
 מפני העצמית ההגנה את

רמת־גן יוסף, הלל
ה את לתאר דברים בפי ...אין  שינאת־האחים רקב

ם הנובע סיו עקובסון. אסתר של מכתבה מ  אולם, י
א יום, יבוא שאם בבטחה לה להגיד אוכל א, והו  יבו

שים שלים״ ו״האנ טפסו המזרח) (עדור! הנח  י
שלטון. תה את ייצרו לא הם ל  הקיימת אפלייה או

!לרעהו י חוד־ י בין היום
שבות־עם ממגרת פרג׳ון, ציון

ד בעייה על פסחתם או שובה, מ  מיזוג והיא ח
ת כמה מלבד בארץ. הגלויות  רב, זמן לפני כתבו

: ן ם״, את ״דופקים כגו שחורי תם לא ה ספ לכ הו
 אסירי־ נהיה עדומ־המזרח, בני אנו, עליה. תוב

 הזאת לבעייה וערגות מרץ יותר תנלו באם תורה
ם ומחריפה ההולכת ם. מיו ליו

בית־ליד לביא, אברהם
המשוטטת הגבינה

ת אם מ א רקיו דם זורם ב ס של בעו מו  ולא קינן ע
א, צרפתי, יין ו לנו יניש אנ כינ ס ט ב ט שו  כמה המ

גבינה. חתיכות
ירושלים בוג׳ה, יצחק

? קנקואיוט או ליברו קמאנזבוז,
ת תאוותיו את ■סיפק שקינן זמן כל טיו אדיס  הס

ם על שבונ ל אולם מאד. נהניתי אחרים, של ח
ריו אחרי הקרבן. אני אחרונה או ם תי מיי טרונו אס  הנ

 היקרה למסעדה פעמים כמה רצתי ראחרונים
הוצאתי ביותר 1 הון ו

תל־אביב בר־און, יוחאי


