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במ״ס. הזה חעולם : לאיר . המוציא
ס פו .2320*1 מל• ת*א בע״מ, ישראל ד

: המערכת וזכרי
שן. יהיאל  ורד. רות- גלילי. לילי גבי ניניה ב

קי. בוזי . אוסקר זראי. ורבקה יוחנן זי י נ ו א  ב
שה לוי. שבראי  ביני. עב׳וס סטן, אביבה לשם. כ

קשת סילבי

:הראשי הכיייר
ר שמואל ברבו
מבצעים מנהל

אדיר שלמה

ך ר י : דפוס ע
אריאל אריה

 : מעבדה מנהל
רוזן נתן

 ה עבור אחראית המערבת אין
ר מלבד ת עבו עו תפרבם מוד מ  ה

 לבוחר״ ״דו״ח לצרכן״. .,דו״דז תרת
כו׳ לנוסע״ ת ז בנו מו  חברי על־ידי ה

ר על־ירם. ונב׳־קות  ״דד״ המדו
ת מטעם מודעות  וא מפלגו

 אחראי המערכת איל אשר
ת דעות עו  ושאיג בהן המוב
ז את שהיא צורה שום

ד7׳7

לל •ביני... שיבוב ולא מלהמת־עודם ״לא
ז שלישית כנסת מנוצה... — ־ יחזור

ה המחקה התרדמ״ת בוזיאסרו.
מיזאיב סירוס הוא נ״יל יכה דיר־.

^ עושר היא אך ן ש, רו ־וב. ב מיוחד
״ תשבץ•: לשנת התצפית של ס תרתה

. את לדפוס השביע הת#ן . כשמכר־נו
ב *'ילודי) צלב סימנתי ידמה 1ריק התצפית

לפני גילו־ייישזזיתות

למרחב,העיזו! הופעת סאלק, תרכיב של הצלחתו :מראש שנחזו אחרים מאורעות
 התפוררות הלויין, על והמרד קאזאבלאן המחזות הצלחת בעולם, אטומיות תחנות־כוח הקמת

 ישראל בקול השיעמום ואי־הפגת הישראלית פירה הא הופעות אי־דוידוש המטאטא, תיאטרון
!).בטוחה נבואה (אכן,

 חושי שאבא הזה העולם ניבא שנה לפני : בחלקה שנתקיימה תצפית של מאלפת דוגמה
 נכשל הוא אולם בתל־אביב. שליטים יישארו הצ׳־כ וכי חיפה, עיריית כראש ייבחר'מחדש

 הבא• הציוני־הכללי ראש״זזעירייה יהיה לא לבנון חיים כ■ עצמי סעיף באותי בנבאו
 השמיים. מן נופל אינו ביותר המפתיע המאורע גם כי הישן הכלל אישור : הכל בסך

 מעל מציץ שהנבט לפני רב זמן האדמה לפני מתהת מכתעפיב ששרשיו לעץ דומה הוא
לשטח.

מכחכים
השנה אנשי

א. איש־השנה  שניצח בנין. נ;נחפ ספר,. ללא הו
ס את לחסל ושדרש הבחירות ביום ת. בסי  התוקפנו

כול כן ש־המדיניות נם להיבדר הוא י שראלי כאי  הי
ש־הכנסת. ואי

שפט ש־המ מין ד״ר — אי ש האיש הלוי. בני
ה קבע שר העורך־דין של בעזרתו היסטורי  המוכ

אל תמיר. שמו
רת הררית, חיה - - ־האמנות יש א  .24 גבעה נבו

ש־התיאטרון ן, ינאל — אי סנזו  קזבלן מחבר מו
ואלדורדו.

ר — איש־המרע סו פ רו ח. איינשטיין פ  המנו
ש-הספורט שבר הצעיר שנפר, ראובן — אי  ש

רבים. כה שיאים
ש־העתונות ך — אי לג נרתע שלא נאדל. ברו

שחיתות את לות שטר ה החושישטי. במ
נתניג; מ., דוד

ש־דמדיניות בז־גזריון. דויד אי

הפיח ל יותר קל . הקשה נם ה, בדרך כונ אם . הנ ללכיש ה רדכד
!אשר מ הרות־אפון, ותיה נוצא ת איבה מני או שיר ל הרואים צבא. ה מן ים דנ״טוחרר ׳בחור ז ודה :ח י י*

ת :עיי ל: היחיד תרון דפ שהיא לאזזוות־עמים לחנך ל לרדת ים המובג . חקלאית. :עבודה ב דם יי את
לו. באזור כו שלום ול שראל המיעוטים בי ח — ץ שוממים בארי ה וריב , האי אהד

ם יישר חכ ז כו להתקשר טיס בקי ד מ דד,דאית הווה ו ב: ים ־זק יפול: בדי לוי, אלברט *ביב. תל־ז ,32 1 הירקון : .זבת הכת פי ל אתי
עבדו ריזיק של ימה הרש על ו שב' שמח נצרת תו תל־אביב מנחם, כדינסקי
שיש לנו הראה ה ז דבר ם. עתון שהיתה שלכו כ
לנד שעוזרים ודים. היה בין שובים ידידים לנו ה **<*-• ***> ׳* - י ן הא מבצי<י*

ל ־ צריז במדינה. והצדק יז השווי בעד להילחם לר. והדומים )934 זה הי (העולם וניס חאן־י בצי :מ ■
לא . ט מי למיעו לאו תן שלא שעם דעת ש נו חופ את זמנית ק לחשתי׳ אמנם עשויים שהם יזזו5הו

י. ופיט ח מו יכול צ להיות בע מעין •תגמול פעולות׳ *,אם אך צף. המתי: האוייב
נצרת ח., ייסוף הבטהו־ זירה תור בנו את לפ צ ב מ ויות :ש ע איליו

האדר דן3ימנג -ע- , .לנ . צב. ן מו
ח לא  א ז הוכי

שננו מפיצו* 'ה
הנסיון
תועלת מה

לפע״ לי נדמה הזה ז העולם שאני את קורא כ לידי מ־־־יט פקרנוהו ־ לאהד־מכן אב נ, ־בקורסי.וו
אלא. אחד, ן־חושד גנו לא מנ כארץ יטיש עמים דאוייב

שמת את■ הנ

תר הנקרא ה □יו נ די מ □
פריטה. :350 המחיר : 22.0.1955 תשט״ז, תשרי ו׳ ־ 19 •צנח ,9:36 מה■

: שהיא התוקפני. ים קן־הפזרע סול לחי די היחי תדון
הפדלשיב מיהי מית הדרו הן,דף ת רצזע ו כי שחרור ,

ב שלימוב, בי א ל־ ת אהרון
הערביים. •עות.

הכו ת ד. ת

■1■ 1 1 ) באל הפסטל  ״ח ז 
:רכת המי: י

הזה (העולם בליון תו לקרוא או ב מאד נדהמתי כולל יחד״
ש והדם אל־על ום מט שרידי ים מצולמ בז )934 ידיים ציב

על רבינו דוד של כתבתו את יבש. לא עדיין ול־ נובנן
וורשה באל פסטי ב זקפות

שנים מהנות הכב ו שהוא את מזכיר כ מענייז, .רכת המען
מדו * את הנאצים ל ם רבינו וכה מ לו המוות, אי ע כ

״אבי* בדרכה והם א הקדים ה. שמ־ הה מלאכת דק

 גי כי .הבחירות
שפע ׳מופיהאית...

 רושם עושה ד!וא אין אמנם, שעברה. לשנה יי
: נבואה אלא סיבים זה שאיי נזכור אם יותר
.885 הזה העולם בגליון בדיוק שנה לפני פיעה
 על בריפרוף עברתי )7 עמוד (ראה תשט״ז ישנת
נתקיים, שלא סעיף כל ליד עגול שנתקיים, יעיף

התגשמותו. מידת ל(־£דיר;,אה?:היה שקשה סעיף כל ליד מקף:
 4 ואילו ,2 נתבדו ׳20 במלואן נתקיימו תצפיות ׳26 למדי:י-גלתוך ניכפדת היתה׳ התוצאה

 מציאות. הפכי שלמה ■לשנה הנבואות מן ד70״/ :אחרות במלים י. בד נר ובחלקן בחלקו נתקיימו
כזה. בסיכום מתבייש היה לא אלוהים, בקול נעזר שאינו מקצועי• נביא שגם חושבני
 י!־ב במוצאי גדולות הפתעות לשום תחבה אל היו: התצפיות.שנתבדו שתי

שתת הכאה הקואליציה גש הבהירות... וחצ״ב. מפא״י כין הכרית על תו
ממנו. הנובע וכל הרוה, שי, נצההה אה מראש הזה לא הזה הע־לנז

 תצפית, המדור שיטת כי ננוכיחות רבי׳ב, שטחים מקיפות במלואן שנתקיימו הנבואות
 כמד, הנה יפה. מבוססת העתיד, סיכויי את לחשב מנת על והתפתחויות תהליכים המנתח

: מראש שנחז־ השנה׳ ממאורעות
עוד השנה תפחת דחוקה, השלישית מרחצזת־העדלש שכנת , :גינבה ועידת

והנוימני...״ האטומי הכוח בשטח הגושים שני בין ונוצר. ההולך המשקל וזי׳ ש׳ מפאת יותר,
 השיבוש יפרוץ לא זד כשנה כי בטוח ..היה :הפידאיין והתקפה הא:־׳־ניס עזה,

שית מכהינה להתכונן עליך ישראלי כאזרח אולם השני... לאפשרות נפ
ת שי ״ נ נ ת כ ד ה ־ ת ו ל ״ ע , פ ו ר מ ח ו  הרבה בקנה־מידה קרבנות במספר להסתיים עלולות י

 המעצורים בהדרגה ייעלמו ההסתננות, יוזמי של העצמי הבנווזון שגובר במידה גדול. יותר
מעשיהם.״ את כה עד שרגג־ילו הפסיכולוגיים

הבולטות ״התופעות : הערבית הליגה ושבירת פלמיים המו האהים מנהיגי תליית
ם ל ו ע י ב כ ר ע  אלי עבד גמאל של הסוג מן החילונית הלאומיות בין המאבק (א) : יהיו ה

 מצריים של המאבק (ב) המוסלמיייס, האחים מסוג הריאקציונית הדתית הלאומיות לבין נאצר
עיראק.״ : העיקרי היריב מול המרחב, על גמורה להשתלטות

אל עורך־הז־יז — האיש־הצעיד  תמיר. שמו
שפט ש־המ  הלוי. בנימין ד״ר — אי

 מפקין. אהרון — איש־דזוניאטרלן
ש־הספורט  הלפרין. רפאל — אי

ש־המדיניות ר נ׳זז — העולמית אי ט ס  דאלס. פו
ש־הכנסת  בנין. מנחם — אי

ש־האמנות  הרריה, היה — אי
ה ד״ר — איש־המדע  סאלק. יונ

 נאדל. ברוד — איש־העתונות
טי, אסתר — האשה ס נבורת ארדי טו מ ב ה

לוד.
תליאביב אבני, שאול

 מ. דויד הקוראים שבחירת שמחה המערכת
 העולם של מזו רחוקה אינה אבני ושאול

 המכתבים, שנתקבלו לפני שפורסמה הזה,
שנשלחו. אחרי אן

א' טרם הנהשלת שבארצו שעה העמים״. מצ  הו
ץ. מתקדמות שיטות שווי מ־ טרבלינקה כאו דו ב  ו

ת. סטאליניים היו שלא אנשים לקחו אז פ מו קש ל
שליכום טוב. טוב אותם רו ה לנהרות ה  אמא־רוסי

ת... רבבות  רבינו דוד של לחבריו להם ואין׳ רבבו
רופה ברוסיה שה ובאי בפני להתבייש מה הכבו

הגרמנים. הנאצים מקצועם בני
והברי; רביגו לנו יזילו אל לכן.

שי על דמעות־תנין אירופה. קדו
: על חברי עם התערבתי אנב.

מוניזם. ל הקו ע זו ביקורת תפרסמו
 ׳חל-איביב דרמיניץ, איזי

העודף. הערך חן חלק להמציא נא

טודידל בדגופחת
ח. על נפלתם סוף־וף תבתבב המו  איש־ על בב

 שאין האמת. את אמרתם )935 הזה (העולם השנה
 שיבה־ כה 'עד שרת. ובין בן־נוריון בין הבדל כל
שון את פעם תם שמצתם הרא שני את וה וכע ד

ת במה בור עו שמצתם השני את שיבדזתם שבו  וה
הראשון: את

ת שתי השניים מזכירים לי ת ־מן דמויו רי  הכפ
וטווידל־די. טווידל־דום דאננליה

חדרה נאיר, משה

 ציארלס ■של גיבוריז שני תמונת *{ד)ל.ןז,'
ב עליסה מהבד דודג׳סון, קאר־ל״) (״לוי־ס

 ו,סיס־ אוז סיפק שגם :),865( הנפלאות ארץ
 של הפוליטי למצבה ביותר המתאימה מה

אנח ״חייבים : וטווידל־ד-י מדינת־טווידל־דוס
 באותו שנישאר כדי כוחנו בכל ירוץ נו

׳•׳ מקום

הקידיה אד דכר
ריון כתבתם זמן כמה לפני בךנו שי שיקר ש בר

בדבר. מתו
ע ? לכם עונה הוא אין מדו

רמת־השרון לנגייל, אמדאוס
 משי : היא זנגויל הקורא לשאלת הכתובת

 זיו־ שדהיבוקר, : ו/או■ הקיויה, הבטחון, רד
או הנגב, אר־נע  תליאביב, קק״ל, שדרות : ו/

ירושלים. הנשיא, מלון : ו/או
יייו■ י•*** ףי**י ף■♦* 11■* ן 131*^ ג 1*0 וי* 1

 ב־ עציר ״הייתי המאמר את בקראי ...רתחתי
ף יש כי ).932 הזה (העולם נ׳אלמי״ ף־סו  גבול פו

לו שאת המסוגל נייר־עתון של לכוח־הסבל אפי  ל
ת עצמו על רו אלה. שו

ת בה זוכים שאתם ההנאה שרויו אפ ה  הבלתי־ מ
ת מוקראטיה של מוגבלו ש הישראלית הדי חופ  ה־ ו
ת, שרים עתונו  אלה דברים לפרסם לכם המאפ

פו הם סו לרעתכם. דבר של ב
ם ..בזמן תנני ב יהודים יום יום הורגים שמס

ת,  דבריו את להביא אתם יכולים איך גבולו
סי אוייב־מדינה של פו מו טי ש עבדו, .ריזיק כ

ש כרגע ה המפלגה חבר של אצטלה הוא לוב
ת, טי מוניס ת קו ה ובהזדמנו שונ תם יעזור הרא  לאו

ם״ המסתננים ם שאתם ״המסכני גור מר את מבכי
לם.

כפר־אתא לזר, משה
 אילם הנייר, של לכוח־הסבל גבול אי!

 אי־ הדמוקרטיה. של לכוח־הסבל גבול יש
לע ממנה ולדרוש רגליה את לקטוע אפשר

במקומה. מוד
ם על ידכם את לוחץ אני  ,.הייתי הרשימה פרסו
״ עציר מי אל ב עבדו ריזיק מאת בנ׳  נוכחתי שו

שאלת כי שראל הערבי המיעיט ב אתם ה־ולכים בי

עצמו. הזה להעולם שייך השני שניים.
שהו שמי צי אתם הזה, העולם את דופר כ מו

 דבא ובנליון הנדון התיק את הארון מן אים
ת הדפיקה־הננדית. ישנה פ ס תו  על הפרטים כל ב

ת. שיו ושאר המעילות הנניבו של הטובים מע

המגדלת. הזבובים תחת העוברים הנידון, האדם
שבים אתם האם ם חו  ללחום׳ מוסרי י זה שאמנ
אויב שחת ב ם מו ת או  נלהום- האם ? האמצעים ב

שך שך באמצעי בחו  את. נגדו שנקים או — דהו
? חזית־האור

לוד בועז, רמי
 לתוך אור להטיל מנגנון־האור של תפקידו

החושך. את לגרש האפלות, הפינות

הכובע בוער הראש על
ה שמי את לי חרבנתם מה דחילקום. תב  בכ

 לא ).933 הזה (העולם הערב׳־״ לאן עברי ״נוער
 לפני רק שלו. חבר ולא שפיצר יורם מכירה

שאתי. חודשיים  שהיה ישמע אם גט. יבקש בעלי נ
אנית של בזה עבר לי  נברא. ולא היה שלא דון־ז׳ו

צלות אבקש ! התנ
? רותי עוד קיימת אולי או נ.ב. צרפתי

 תל־אביב צרפתי), (לשעבר שאשר, רותי
הטלפו בספר החשדני. שאשה מר יירגע

פעם. 11 צרפתי השם מופיע בלבד נים
אס בחיי, מ חה דברי את פעם כל לקרוא לי נ תוכ  ה

 יוצא וזה ,17 בן אני העברי. הנוער על שלכם
מהאף. לי

ם הייתם אתם — קיי או לכ גיבו נהדרים. כו
ם, רים, טי מון. עצמית הקרבה מלאי פטריו  כרי

חנו פקודה, לכל מוכנים אנ  ריקני. רקוב, נוער ו
כי, חסר־תוכן, צור אנו  מחורבן. — בקי

? ;11111 \\' 80
תל־אביב כגן, ישראל

1^ת66ז1?
ער לתת ברצונכם יש אמנם אם בה את לנו שו  הת

שאלה על ם מציע הריני ? הערב לאן : ה לכ
שובה. חלק מהת

טלו ר את ב ע... מדו לנו ם אם נם הקו סי ם מנ ת  א
ם הסרטים אל הקהל את לכוון ם). הטובי עי רו הג  (ו

שוכנע  לסי־ נוהג הקוראים של קטן חלק כי אני מ
תיכם. המלצו

שו המתפנה המקום את שא הקדי ב שיכלול לנו
כו מר תו שבה חו א אדם. לכל השווה למח ש  הנו
ובעולם. בארץ והנוף הטבע הגנת :מציע שאני

ראש־הנקרר. סלע, יגאל

כח וקוץ זמריה
 הזה (העולם בזמריה המקהלות בעניין למכתבי

שובה קיבלתי )933 ת ת לגלנני תי, ועוקצנית. ׳  רבו
תי, לזאת לא שובתכם התכוונ  מתחמקת. היתה ות

תי ביותר. ת היתה כוונ ט. ולא בכלל. למקהלו  לפר
ר בכלל, ת שו לענות בפעם פעם מדי לכם מו ת

ת. בות ת. של שמץ בלי רציניו מת אני לנלגנו
תבי את שסירסתם על נם פלא פן מכ או ם. ב  איו

צא אינו אם שהוא מכתב מו כם, חן כל  אל בעיני
הו. סו תדפי

חיפה. שביט, משה
 אך במכתבים בורר שאינו הזה, העולם

 רב למספר מקום לחת כדי אותם מקצר
המקה : בדעתו יציב נשאר האפשר, ככל
לביקורת. ראויות היו בתל־אביב שהופיעו לות

וברכותיה שכה תחד
: החו?צך ת כוחו על נצהון שנת יה: פי לכל הכנו

תל־אביב ל., ש.
י והאמיצה יפה ה בדרככם והצליחו שיכו המ ...

תל־אביב אבן, אריה
— פנים״ שוא וללא מורא ״ללא מ של ...שנה

ץ ע ה לדפי מחו ת ע 1 ה
תל־אביב אטקס, נירה

שקדו טפח ...  חבט־ רגיטי את קוראיבם בקרב ל
חו עלו אם־דזררך. על אתם עונזרים כי חון לי הג  : ו

באר־יעקב עמנואל, בכור
לכם. גם כנ״ל,


