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כן עבור אחראית המערכת אין ת. תו  המודעו
ר מלבד ת עבו ת מודעי מו תפרס מ הכו תחת ה

״, ״דו״ח תרת  ״דו״ח לבוחר״. ״דו״ח לצרכן
ר לנוסע״ כ ת ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

 כולל לבוחר״ ,,דו״ח המדור על-ידם. ונבי-קות
ת עו ת מטעם מוד  ציבוריים וארגונים מפלגו

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

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב

׳ 7'

 לחדרי המזכירות אחת נכנסה לשיאה, חיפה פרשת הגיעה עת חדשים, ארבעה לפני
 ״הם : היססה לא המזכירה הגברים. מי שאלתי אותי. לרא־ת רוצים גברים ששלושה והודיעה

!״ גאנגסטרים כמו נראים
 כבר אך מאד. גדול שפם ענד מהם ואחד ושופעי־כוח, חסונים היו הם נכנסו. הגאנגנעזרים

 אבא של שליחיו היו לא נסתבר, השלושה, הפנימית. המתיחות אצלי התפרקה דקות כמה כעבור
 מתאים פרסום חזה. העולט עזרת את וביקשו לכיש בחבל חווה להקים רצו הם להיפך, חושי.

 לה. זקוקים היו שהם התגבורת את אליהם להזרים עשוי חשבו, כך בשבועון,
לעריסת קרוב עמדתי בשעתו מסויימת. בספקנות העניין לכל התייחסתי האמת, למען

כיום כית-ניר משל,
 ראיתי בלתי־תלוייר,. להתיישבות לצאת הזה העולם מקוראי כמה של נסיונם עמית, גרעין

הפנימיים. ובעיקר החיצוניים, כזה, נסיון כל של בדרכו העומדים המכשולים אדירים מה אז
 החדש הגרעין חברי עם לצאת הוזמנתי חיובית. כך כל לבקשה לסרב אי־אפשר אולם

 לי ניתנה העניין. על וחשבתי למדירה, מסביב האנשים את ראיתי בשטח. למחנה־היכרות
 בבוקר עין. לעצום לאיש הנרגשים הצעירים נתנו לא הלילה כל ובמשך כי לכך, רבה שהות

 באר־ בני אלה, ובחורות בחורים כי בטוה הייתי לנמקה. יכולתי שלא הרגשה בלבי התגברה
יצליהו. עיינות, ותלמידי חיילים יעקב,

 יום אותו זה היה המערכת. במשרד המהומה לתוך ישר מריממת, ברוח המחנה מן חזרתי
 הפצצה על לך סיפרנו בו בגליון הופיעה הגרעין על ראשונה הכתבה הפצצה. הונחה בו שבת

יועיל. הפרסום כי לבנו בכל קיווינו ).921 הזה (העולם
 לשם נסעתי לקרקע. עלייתי את ב־ת־נייר גרעין חגג חאן־יוניס על ההתקפה יום למחרת

 שנעשה למה הדרושה תשומת־הלב את להקדיש היה ואפשר הגבול ליד המצב כשנרגע מייד
 שבועות, כמה לפני עוד לחלוטין שומם שהיה במקום :עיני למראה האמנתי לא הארץ. בפנים

 בגרעין השקיעו המוסדות רוחשים. חיים ובתוכם צבעוניים, צריפים של שורה עתה התניססה
מאין. יש — קיימת עובדה הפכה בית־ניר לירות. אלף 100ל־ קרוב כבר
 שאיש ובחויות, בחורים לגרעין הצטרפו לאט־לאט לאו, ואם הזח בהעולם הפרסום עזר אם
 נולדו כאילו הצריפים בין כיום מסתובבים הם הרעיון. את קלטו וכיצד באו מניין יודע אינו
 היודעים צעירים של וחברה הפתוח הנוף את אוהבת את ואם בבנות, צורך יש עוד אך שם.
לבקרם. סעי עושים, הם מר,

 לא אך מזהיר, לנצחון חושיסטאן נגד הזה העולם של הגדולה המערכה הגיעה השבוע
 עד במערכה בודדים שנשארנו למרות החזית. כל לאורך נסוגו האוייר כוחות מפתיע.

מעמד. להחזיק הכוח השני לצד היה לא האחרון, הרגע
 משטר־ של העיקריות מנקודות־המוקד אחת פרייליך, זכריה כי הידיעה באה תחילה

 מוחלטת בחשאיות נמשכה שלמה שנה התפטרותו. את להגיש סוף־סוף נאלץ הגאנגסטריזם,
 שופרי כל צרחו הבחירות ליום עד אשמה. מכל אותו לטהר שבאה חקירת־הטישטוש,

 שפרסמנו אחרי עתה׳ משמיציו. את לדין יתבע שהוא פשע, מכל חף שפרייליך השחיתות
 הגון סכום כשבכיסו בשקט, פרייליך מסתלק אשמתו, את לחלוטין שהוכיח המיסמך את
 יריחו, כחומות נפלה, החושיזם כוחות של ביותר החשובות העמדות אחת פיצויים. של

האמת. של הגדול בשופר תקיעה אחרי
 מחסל שהוא הודיע חושי אבא המערך. כל של המרכזית העמדה גם נפלה זה משלט אחרי

 לא הוא הגאנגסטריזם. של הכספית הזרוע שהוא מכשיר־סתרים אותו קרן־ראש־העיר׳ את
 החופשי, מרצונו אלא — הודיע כך — הזה העולם מלחץ כתוצאה ושלום, חס זאת, עשה
הקרן. נגדעה עתה המזבח. בקרנות נאחז האחרון הרגע עד נוספות. השמצות למנוע כדי

 את שם לייצג לאמריקה, לנסוע עומד היא אוויר. להחלפת כנראה, זקוק, עצמו חושי
 חלוצית. לארץ מאד מתאים נציג אכן, המאוחדת. היהודית המגבית במערכות ישראל
ולרוח־ לטוהר־המידות להטיף ילך הזה, העולם נגד משפט היום עד הגיש שלא האיש

 במשפט העיקריים העדים אחד להיות צריך חושי אבא זו: בנסיעה קוץ עוד ויש הנדבנות.
 סבור שהוא יתכן הזה. העולם לבין כהן׳ יוסף י, ט החושים העירוני המהנדס בין המתנהל

בית־המשפט. באולם הדחוס האוויר מאשר לבריאותו יותר נוח פלורידה של הצח האוויר כי

מכתבים
טובה שנה
 :החדשה לשנה אליכם ברכת• הרי
י נ נ  כל את מברכת ^

 הזה, העולם ?£ורכי
 כל ואת קוראיו כל ^את

מי ח שלום לו  הנני והאמת. ה
ת כ ר ב שנה אתכם ^  השנים לכל טובה ב
ת או ב  ומוצלחת. טובה שנה — עלינו ^

 ברכתי והי ז
ו י ם " אמני 1 תמיד נ

 פתזז־וזקוה אשרי, שולמית
שולים מו: המכ גו, נ מו  נ
שול המעצורים שלו. כ כ

תנו, ישברו לא הם  או
ה לא נם אנו כו  י הנב נ
! ואמץ חזק

תל־אביב קאמינקר, שלמה
 ! שלום שנת — טובה שנה

ם... מורא וקצת א־פני שו ומ
יראו! ״למרחב״, הנוער־העובד הכשרת

ת  הזה, העולם לעתון ברכו
 חזה, גדולות בהורות שבשעריו

תו אבל  לקרוא כדאי או
 בו שלטת הנעורים רוח כי

תיו ובין רו ר שו מו הו שתזר. ה מ
תל־אביב בן־שלום, נורית

ת שנה לכם זו שנה ההא טי : מתימאי
הקוראים. הכפלת שנת (א)
מתנקשים. הפחתת שנת (ב)

עמודים. הוספת שנת <נ)
המחירים. חילוק שנת (ד)
חדרה אבקביץ׳, יורם

בה שנה שבו שגשוג שנת המערכת, לחברי טו ל
צה עון רבה). (ותפו

סלוצקאי, גאלי
לה למערכת שים החל — כו ם וכלה ברא שני  במ

:המסורים העובדים שאר ובכל
בד שנה ת שנת ויוצרת, ברו ממו עון התרו שבו  ה

הטוב ליפה העכורים נלי־החיים מעל !ו
ראשוךלציון נוח, אליעזר

 ן העניינים מה ויצירה. ברכה שנת טובה, שנה
? מעמד עוד מחזיקים

חמדיה נזשק מיכאל, ושעשועים תגמול
 ושני חאן־יונים בעניין שלכם הכתבה מדוע

 מבדחת כה היא )934 הזה (העולם הוואמפיירים
ת חושבים אינכם האם ? מרתקת וכה לו עו  שפ

עדו משחקים אינן שלנו התגמול שות שנו  ״לע
שובה אלא שמח,״ ת על הכרחית ת קפנו  מזע־ תו

מיכם עם על־כל־פנים, ? 1זעי ם צילו סיביי  האכסקלו
 הצלחתם, לא סביבם, הפיקאנטיים והסיפורים

 הלוחמים את ללוות — חובה ״למלא כדבריכם,
שר והמגינים  חיילינו את מלווים אין הם.״ בא

! כך.. לא כך...
בית־העמק רץ קב ואן־דייק, ישראל

מון בין מון אי  העולם את לקרוא הספקתי לאי
 חאן־ על המרתקת מהכתבה מאד ונהניתי הזה

ם. שיכו יוני ולמקו לאזורים ולקפוץ להציץ המ
! אלה כגון מות

צה״ל ,328814 בר, שמואל ט.
ד שהוסיפה ...כתבה שקי לחיילים, כבו ה למ

!הזה ולהעולם ספר
בארישבע בת־לוי, רות

■ כשטן הכה
ם כמדור  )935 הזה (העולם למערכת מכתבי
שית רצעה ובו מכתב נתפרסם  את להוציא מע
ם ואת הערבים מוניסטי תבי לחוק. מחוץ הקו  כו

שלי וי. קמינר ש. — המכתבים  מתפלאים — מו
כון שמצאתם על מו ועל ערבים על להגן לנ קו

ת מפני ניסטים  לא האם חוקיות. בלתי פגיעו
ד שעל ידוע תם יסו א גופם נימוקים או  (להוצי

ל# ל כ ם) יהודים החוק מ מוניסטי קו  פוגרו־ רצחו ו
? אחינו בני מיליוני מיפטים

כנו מתהלך השטן !הזהרו יהודים, תו  ומציע ב
תיו... את הצעו

קרית־ים לווינגר, יוסף
האלחוטי הנס
ם אני פי התנד. לעריכת מסכי  בידי שבוצעה כ

 אחד לסעיף פרט )935 הזה (העולם נלילי לילי
שת היא בו הו של עוזריו איך מפר פכו אלי  ש

ר אני המזבח. על מים כדי בו  היו מים שלא ס
ם, ט אלא בכדי החיפאיים. מכתי־הזיקוק נפ

 :מהשמים האש ענייו היא יותר קשה סוגייה
ת הכיצד פל שמים אש נו  לא שעדיין בימים מה

םי־סילוו, היו  ורקי־ פצצות־תבערה לא אף ממו
שר כאז נם ? טות  נורתה שהאש לשער אפ

תון חיצים בעזרת מ פף, בלון ( עו מה מ  של לזה בדו
ר סו פ רו טי האות הינתן עם מיד פיקארד) פ  האלחו

ש, אליהו על־ידי שדר כנראה, שהשתמ  זעיר במ
סים פו הטי ).922( הזה בהעולם המודגמים מ

חולון כיסלוח, פנחס
 מכשירים יש אם פלא, איזה פלא, איזה
7 כאלה
השנה איש

 (העולם השנה איש על שכתבתם מה ...לפי
אל יוצא )935 הזה שמו  איש לפחות הוא תמיר ש

עני. לא אם פלמ״דז, שתמיר לכם ידוע והרי כנ

שאר היה ט, ונ אפילו ״חרותניק״ רביזיוניס  ללא (
צ״ל. ואיש במפלגה) חברות א

תל־אביב ינובסקי, יעקב
 תמיר שמואל שעורך־הדין היודעים רבים לא
שובים הגורמים אחד הינו  הלק לדם שיש הח

טל בלתי ״י של בירידתה מבו א פ  קרנה ובעליית מ
ת. התנועה של ונצהונה מי  לדעתנו, תמיר, הלאו

ת הינה ה את שחוללה הדמו סת בהרכב המפנ  הכנ
ד וכל השלישית. חם הכבו שוי ל״לו  ללא־חת״ הע

ת. הרוח סמל — אי שמונ הח
תל־אביב קוראים, קבוצת

 השנה איש דם. אין לכם גם :מרה התאכזבתי
א, ת, צריך ינם הו ה הפקיד מחרז. שלום להיו

ש הגדול. והלוחם קטן  נגד התמרד אשר האי
ת כונ ת החושיזם, מ  משרה לו שהובטחה למרו
הכלליים. הציונים על-ידי שמנה

שי שנה כאנ שנה לאיש מ  את מציע הייתי ה
תפיו קן שו ב א מ ) (לא כהן יוסח ל ס! ד הנ מ מ ה
שאית העירייה של המסים מחלקת  תומם ואת החו

וינד.
ש הנני שמור מבק ד שמי את ל  מטעמ*ם בסו

ם. בני מו
חיפה בעיריית פקיד

שנה שחקן התואר  מהקאמרי. כונן לנתן הגיע ה
כון ייתכן עו היה ונ שנה להצי ה של כשחקן־המ
שנה תפקידי כל כי שנה, עו המ צו  מצו־ הם בבי
ם. שנה בתפקיד שראהו מ' יעי ד המ רי  הגשם במו

שכחהו לא מהרה... עד י
רמת־גן מרחבי, יהודית

קיכם את מבין אינני מו  שפיר זיוה לבחירת ני
שה שנה. של בא ת האם ה ש/ שנה אי ת ה ב/  חיי
מל להיות לם ס שהו או אחרנו, נוהים שכו  מ
תו רבים שאין מיוחד מו  לכם להאמין קשה 5־ כ

שה את מצאתם ולא שחיפשתם שנה של הא  ה
שובי י או הספר בי כונ מ חני המדע. ב ל בטו שיכו

שובי-הספר באחד למצאה תם  הרצועה, בגבול מי
ה. ביקרתם בהם לאחרונ
או אם נם כל אלינו תבו ת או א בקלו  למצו

שבילכם ת ב דו מ ע אר מו שאללה זה. לתו שנה אינ  ב
! הבאה

שדה־בתןר פינקלשטיין, חיים
ד כל שנה הכבו שו  עדיין היא אולם ריבנר. ל
שניר עם להתחרות יכולה אינה  התיאר על קו

אי ט ר שנה. ספו שנה נבחרה דבריכם לפי ה  שו
שום ם שיטת על מקפידה שהיא מ מוני  סדירה, אי
שניר ואילו שה אינו קו ר זאת עו מ כנ  על רק ו

שיות הברקותיו א פעם, מדי האי !מאד מפלי
שק־ספר לאיש כי לכם ידוע לא כלום  אין מ

ה יכולת אותה בסבי אמידים להורים לבת הנתונ
שותה חסרת־דאגות, תל־אביב, בות  עומדים שלר

שפע וזמן מסודר שרה־אימונים מאמן, למ ? ב
שק חבריו מצד הרבה העזרה רות  נאלץ למ

 לדבר (שלא תחרות על לוותר פעם לא ״דודיק״
מון) על  מה־ לו נמצא שלא עבודה יום בנלל אי

ם דווקא ליף. שו ע כך מ ד מני ר לדו שני אר קו תו

קושניר דוד
אי ט ר שנה, כפו  ממערכת הוקרה פרם בצירוף ה

שם הזה העוקם הקוראים. כל וב
 פתחיתקוה בר־און, ח.

שנה של ...הישניה ר שו בנ  על עולים אינם ־י
שניו שניר של הי ת מבחינה קו בי רטי סו ספו ב א
טית. ם, לו שונו עם כיו  הנשים שחיית ענף של שנ

ד, ת בהולאנ ת 19 לריבנר חסרו ת שניו מו  בכדי תמי
ם לזכות ד... במקו כב נ

תל־אביב צבי, בן עזרא
שה קויטניר דוד של ההישג  לרוחק בקפיצה בוור

שראל להביא היה ■כול מטרים) 7.16.( ה את לי
שי מקום ת החמי ד א מפי לי או  זהו .1952ב־ הלסינקי ב

תר הגדול ההישג ת מבחינה ביו מי לאו ל בינ כו  שי
תו. להביא ישראלי היה  כי לציין. למותר למדינ

שניר טאי הינו קו ר  המתמיד בארץ היחיד הספו
ה, מ אי מו והקים ב צ ה זה לצורף לע טדי צ שלו אי  מ

שק־הספר ת חבר. הוא בו יזרעאל במ בו למרו חו
עבודת תיו ה ענף את מרכז (הוא המשק ב

חה ובמערכת מטעים) ט צא הב אי הוא מו לאי פנ
מי. מון מיו אר ראוי הוא היה אלה בל על יו  לתו

אי ט ר שנה. ספו ה
תל-אביב ברנר, יזהר

ה2 ל ר ע 0*7 הזר. ה


