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ר אחראית המערכת אין כן עבו ת. תו עו ד מו  ה
ר מלכד ת עבו עו הכו תחת הכלתסרססות מוד

ח תרת ״. ״דו״  ״דו״ח לבוחר״. ״דו״ח לצרכן
ע״ ס כו׳ לנו ת ו כנו סו  המערכת חברי על־ידי ה

ר על־ידם. ונבדקות  כולל ־ לבוחר ״דו״ח המדו
ת עו טעם מוד ת מ סלנו ם פ ארנוני  *•הוריים ו

ר מ בנן אחראית חפערכת אין א חי ול ל
ת דמות עו מוב שאינן בו.ן ה ח ו שקסו ב מ
ם המערכת. דעות את שהיא צורח מו

תר הנקרא העתון במדינה ביו

1 ׳ 7'1
ה בגליון שפורסם סוריה, על הענק דו״ח
 להקנות ביקש הוא לגדולות. שאף אחרון-׳

 על יסודי מישג קריאה; שעה חצי תוך לך,
תמ בצורר, מדינר, למצות כדי שלמה. .ארץ

 נוסף לארץ, מסוליס חוש דרוש זו, ציתית
 לי סיפר השבוע התיאורטית. הידיעה על

̂־-־ני הזה העולם עורך כהן, שלום,  המי־חב׳ לע
 צורת על קטן פרט הדו״ח, הכנת על שניצח
זו. הכרה

לקפרי לקפוץ כהן שלום על לפעם מפעם
 מקורות. כמה עם חי מגע לקיים כדי סין

 ב־ קלתיא במלון ישב חדשים מספר לפני
 שם האי, של ההררית הקייט עיר פלאטרס,

ושע ממצריים׳ שבא מסויים ידיד עם נועד
ושוח ישבו השניים לעתון. חומר לספק מד
 בת ־שיירה נעצרה כאשר למלון, בכניסה חו

 שלמה חמולה הפתח. ליד מוניות שלוש
ממנה. יצאה ערבית דוברי של

 17 : הכל (בסך סורית משפחה זו היתד,
 האחרונות. השעות את לבלות שבאה נפשדת)

 באותו הפלגתה ־ לפני בקפריסין׳ של.ביקורה
 שני .קיבלה היא לסוריה. לימסול מנמל ערב

 שוב הופיעה דקות כמר. וכעבור חדרים
 פי־ לבושים הגברים כשרוב הכניסה, .באולם
נוחות. ג׳מווד

 קלאסית. מוסיקה שעד, אותה ניגן הראדיו
 שיער בעל נימון־קומה, גבר הסורים,, אחד

 בפניו משונות־ שנראו תכולות ועיניים בלונדי
הכפ את סובב הוא לרדיו.; ניגש השחומים,

 ער־ מוסיקד, שניגנה לתחנה שהגיע עד תור
מז.3

 חוסר על התרתח שלום ליד שישב האיש
 'את ך!חליף דקות, במה לאחר קם הנימוס,
 לא הסורי קלאסית. למוסיקה שוב התחנה
המו את החזיר למכשיר, שוב ניגש התעצל,

 כהן. שלום יגם התרתח הפעם •הערבית. סיקה
 לקול השידור את העביר לרדיו, ניגש הוא

ישדאל.
 החדשות, מהדורת שידור שעת זו היתה
ה מוחלט, במרור נשמעו העבריות והמלים

ה משפחה מבני שעה אותה שהמה אולם,
 הבלונדי הבחור בדממה. לפתע טבל אסורים,

מוד ■ יהירות של .ובנימה כהן, לשלום ניגש

 עאדל. רשיד ״אני : באנגלית הכריז גשת
 שידור מרשה לא אני הסורי. בצבא קצין אני

עברי.״
ב כנראה התנסה שכבר יווני המלון, בעל

 הציע השניים, אל ניגש דומות, פגישות
נייטרלית. קלאסית מוסיקה ניגון פשרה:

 לעבר בהשליכו לאחור, הסתובב הסורי
 שבעתיד לך מבטיח ״אני : הזה העולם איש

 — בערבית רק תל־אביב רדיו ישדר הקרוב
!״ בכלל ישדר הוא אם

ה על בדו״ח נכתב מדוע עתה תבין אולי
 שאר את המאפיין החן נטול ״גזע : סורים
ערב." ארצות תושבי

* * +
 כמו אינפורמציה הגדוש בעתון מדור אין

קצ במשפטים מתרכזים, כאן תצפית. המדור
 כל של ביותר הטובים העבודה פירות רים,

 שורה לפעמים בו יש שלנו. מנגנון־הידיעות
יום־יומיים. של עבודת־חקירה שהצריכה אחת

 לך לספר הזדמנות לנו היתד, שעבר בשבוע
ה פעיל. כגורם זה מדור הופיע בה ידיעה

 כפי שמיר. למשה ביאליק פרס במתן מדובר
 עומד .שהפרס מראש לך הודענו שתזכור,
 אולם לקבלו. הלה יסרב וכי לשמיר להינתן.
 הוועדה חברי כשראו :עצמו את הרג הסקופ,

 חסר־ מעשה לעשות החליטו הידיעה, את
 כעבור מראש, פירסמו עצמם הם :תקדים

לש הפרס את לתת החלטתם את שעות, 24
מוג עובדה בפני העמידוהו זו בצורה מיר.
לקבלו. אלא ברירה לו היתד, לא מרת.

!מ לא אמר בודד. מקרה זה שאין דומני *
 הממשלה, מחוגי הראשיים העסקנים אחד. כבר

 את קוראים ״אנחנו : הזה העולם את, השונא
לש מוכנים,אפילו אנחנו בקביעות. המדור

 ש־ להוכיח ובלבד שלנו, ההחלטות את נות
״בנבואותיו צודק אינו הזה העולם !
לא. או בהלצה הדברים'נאמרו• אם ■יודע איני

 וחבריו עסקן אותו של מאמציו הרי לא, אם
 בחודשיים כי המבוקש. הפרי את נשאו לא

 האחרונה, לפי.הספירה .נתקיימו, האחרונים
תצפית. נבואות מכל 82ל4כ־

מכתבים
שמות ואלה

סו פי ד ה ת 'את׳ :.. שתמט-ם. כל, שמו  אלה את המ
עו שהרסו, אלה ואת תרמו לא שעדיין. ד שי די- כ  ב
שכח לא ששמם עדיין. נ

רמת־גן הופמן, משה
ר־ או ת של -הנהדרים .ההתנדבות גילויי ל  שככו
טי הפועלים מיעו ם היכולת, ו תם בולטי  ו־ בנבזו

שים זוועתם שרו האנ פי קצר כה בזמן שהתע ס כ  מ
מדים ■החמודים ובניהם■ העם, ע כל לו שב מקצו

בה, מלהגזזיק חו,ץ — עולם, שב מקום בכל רו
שראל. ״ממדינת חוץ '— עולם י
שו הם שו 1948ב־ זאת ע שכל בקרוב. זאת ויע  כ

תנים והמובטלים׳ הפועלים ת שלם בלב ־ הנו מו  תרו
 מוות או חיים במלחמת יעמדו יכזלתם׳ מעל הרבה
שאר, בין להגן. תן על ה  שתהיינה — החווילות או
שהו בעליהן כי — ריקות  לרגל בחוץ־לארץ י
שתלמו או עסקים שפעת שי ת התרבות ב״ה  הסיני

שר (דבר השווייצית״ הכלכלה על ד שאפ  ללמו
שווייץ). רק ב

אנו היות שטר היים ו  אומרים) (כך דמוקרטי במ
ת ואין שרו שים לאלץ חוקית אפ תם אנ מו ת כ  להיו

היות הגונים, ו ואין ו י ערך רואים אנ ש ע רב מ

שוב במפעל שימת גילוי של והאמיץ הח ש ר המ
כם, תמטים. עתונ ע להציע הננו ב  בעל ציבורי מס

שי ערך יותר. מע
ת כל ארת חנו  יידרשו תעשייה בעל או מפו

 תרומתם את הראווה) במלון או (בעתון לפרסם
מתו או זאת, יעשה שלא .מפעל' המגן. לקרן  שתרו
של, אכדיה מלון כשל גדולה תהיה  יוחרם למ

הציבור. ידי• על
 מרוויחים הם שאין העסקים בעלי טוענים אם

ש 'נתאחד — ך אחד כאי ל זה שפל שקר להפו
1 עובדה

 ברקת נסים
 וכסנר ראובן
 כהן בנימין
ירושלים מזרחי מאיר

ק. איננה ...התנדבות  אדם אין חובה. איננה חו
שתמט ת, מ ה. נמנע אם כי מהתנדבו  כן על ממנ

ש כלפי חוטאים אתם גדול חטא  של הרצון חופ
מים שאתם בזה בן־אדם אי מפרס  אלה את לננ

כם... עם זהה אינו שרצונם רצונ
ינזין־אורד. ווזנר, יעלה

־ ־־■"" י
 !)...148 הזז? 0במכתבו;,_י(העול שני. ...ניורא

ם יש מחד ■םבמעמדז*כם. הגיחוך את חושה כ  להט ב
טי את ,.ל״וקיע מ ת ש מ 5ק , ש מאידך ןזמנן,3 שמ  מ
תה ■ לדמת־חיים שופרי תעתור תה שנפיחו טפיליו ו

חנו אידי נדהיייטינו"' מחש,״.מ־ פחות■ לא דבטחול' כו
נ־.־דן־הםנן... בזת

הואל קיבוץ צניק,10ש
שיכו אם י בדרך תמ נ ש ש *וו ו,  חצי שמקורא ז
ך8 ,קבוע פו ע, ■ול-כומם לקורא ה א אם קבו  תפסוקו, י

■ .רניז ל ם שי תי-ואק י או נ מו תו כ או כ  שני ניוגא■ ז
ה מדור למט■*׳ יעכב מאיגי־ות פנ או  שלכם ה

 להגות יכולה מ• ■יעתיז... רה5-ענט בכת-רה עומד
- או ,״הופיילזזד '״מיו'.'£ר.~. ועצמת ן ז מו  או ז ״

ו י,,ל^ץ-המגן,1מםש#^'צ הוא שאביה אחת נ ס ' ו א
ה בית א־נ. א יכולה ט ם להוצי  אך' כזה, כם!ז סכו

ב והיה היות זאת תעשה תו בעתו?. כ
צה״ל חילף, בן־ציון

1186)01 16556)81101

. חמישתם
ת הכתבות ת העורך... של האחרונו סו מנ  לעורר ה

תו, היישוב את מ רו ת א. ה? מ שו  מנשה מי את ל
שתמטת הגבוהה, ההברה את לעורר, העורך  המ

 טוען שהעתון העברי הנוער את או מצרכי־ציבור,
ם שהוא בנ שו מו בו רא רו  ? וריקנות הבל בענייני ו

 הם אשר היישוב, לראשי הדבר מכוון אולי או
שי על מחפים בעצמם  ׳>־... וגניבות שחיתות מע

שה שאין כתבתם בעצמכם דרי שים חמי ב אנ שו  בי
!זו בעייה על יחד החושבים

 ירושלים בן־מרדכי, אברהם מיכאל
 הפעם, אף ואדברה לה׳ יחר נא אל ״ויאמר

 אשחית לא ויאמר עשרה, שם יימצאו אולי
עשרה...״ בעבור
ם ...רק  הבלטת והוא בבידרה, מצאתי אחד פנ
חופר השחור מוצא פתרון ו א. כל ו  הדבר שהו

ט לאיש נמשל שו ך שנסגר פ מסוגר טנור חדר בתו  ו
צא שאין מנו. מו  במסג־ המתמצא לאדם פרט מ
ת רוו:. מה הבין לא זה ואיש היו או טכניקה, מ  ב
ך היו' פני לע לא או להתאבד, או דרכים. שתי ל

ם, שות אבדון.;. הוא שנם כלו
 פתח־תקווז צינוירט, אשר

מסגרות. ללמוד : שלישי פתרון

נכר דרך
שאול לי יורשה  (העולם לוינסקי אסתר את ל

ת צביעות גורסת היא אם )947 הזה פיו ודו־פרצו

לוינסקי הקוראה
שיכה הסתרת ידי על שוטה המינית המ  מתחת הפ

ת של למסווה שון וגינוני אדיבו  ש־ או — ל
מרה ת היא ו״בן־אדם״ ״נבר״ באו  לסתם מתכוונ

׳ו מנוון סרים
תל־אביב אלמוס יעקב

 היקר הקורא מתכוון בדיוק למה יודעת איני
שואל )949 הזה (העולם מן ״הנתו לי יש אם ה

ם״, נים שי לם הדרו סב הדבר אם או  עונג לו י
תי הנה תבו לפניו. תמונ ח רק מכ כי  הטימ־ את מו
ד לו שיש המין של המוחלט טום  להשתייך הכבו

אינו אליו,  בעולם בעייה שום על להשקיף יכול ש
ך אלא תו מן התייאשתי ויחידה. אחת זווית מ  מז

מלי... הגיון מינו בני אצל לראות מיני
חיפה לוינסקי, אסתר

7 מיני־מלי הגיון אולי
כלום ה ... ר חה שיש מינסק' אסתר סבו  בכו
 הניזונים האיתנים. כוהות־הטבע עם להתמודד

שותנהם ?... מליוני של מרנ ם ברי להש לה אל ג
ם... הבל בדברי עצמה את לות םטיי סוריאלי

רמת־יצחק הדר, אברהם
 לוע־ הקוראה של הפוטו־ריסטית תשובתה

תמונה. ראה : סקי

לאן? בנות,
מרו הדברים כל א תבי שנ ת שתי במכ  הבנו

שהתלוננו  העולם הנוער, של התכלית חוסר על (
ם )948 ,947 הזה ר יש שעדיין מוכיחי  לא מספ
ת בנים של קטן בנו  החיים״... בדרכי ,.התועים ו

שותף החסרון ת כל של המ אי :הללו הבודדו
ת יכולת סו שהן החיים את ולהרגיש לחיו א  מ
ת... ואי-יגייבנת אי-בטחוז* והרגשת בהם, עצמי

ידוש.ליס טביב, שבייאל
ש ...לא  אולם הבנות! של לדבריהן. תקליט אשמ
שמור ת את לעצמי א בעל כל בפני להמליץ הזכו

בו כי בהם, לעיין מות ה הוא רב א ס ט בהם... ה
תל־אביב הלינג, כרמי.

ת ...תצאנה  הנוער, של החברות אל האלה הבנו
ת שהן ותיווכחנה לגמרי... טועו

ראשון־לציון לורם,
 הבנות /. צאנה, צאנה, צאנה, ...צאנה,

במושבה... הרוקדים, / וראנה
ת ...חושבים ציו לקיבוץ לנגב, לצאת זה שחלו

שובי״עולים. אג ת. היא מרה טעות לי א ז חלו •
שר בתל־אביב נם בעיר. נם קיימת ציות ת אפ  להיו

לו רוקד כשאתה נם ח$וץ. טאנגו... אפי
חיפה איינהורן, ראובן

 / תל־אביב נבנה,את / החלוצים ...אנחנו,
תל־אביב... את ונבנה / ותקליטים שיר הבו

מרה, כופת
ל אני סינ שנולדה להבין מ  אבא או מאירסו? ב
ם על כרשיטות־מהשווי מעיינים חושי שפ פרצופי
עה. חבריהם והם הנורל רצה אשר לים, למפ לד
ם הם אז ידידיהם. סתם או לגה  חרישית, מיבבי
ץ לבם ת מרה ווםצת1ז מתפל פ ט  מפיהם- נו

שה' אבל י  מתמרמר ולמה מה על להביו לי ל
 הזה שהעולם )948 הזה (העולם ניוריו הקורא

מן של חייו את ״ממרר העב הז׳ורנאלימטיקה או
ה״. הנדול רית ר פו ה ש שטען קרליבד עזריאל ו
תנו אין ל כו ם עם להתחרות בי  שבנינו עגל הבורי

ם כמה שהם מאחר הערבים, ליוני צלנו מי א  יש ו
ם כמה , . הזהו.. העולם קוראי והם אלפי

רחו בעל אי שנם גיורא ק. הקורא ישלים כו  הו
בו את לריב בא והוא זה במניין נכלל  ארו של רי

הנון. בלתי תואר שם לו שהדביק
ירושלים הללי, יצחק

 ועוד מחברי, יותר ממורי, למדתי הרבה
ממשמיצי. יותר

הנכהרים בית
שרנו שיא שבמלון ...התב ם הנ שלי מר בירו  עו

 הסגל אנשי הם שחבריו התכלת מועדון לקום
טי, מ שי הדיפלו ״ם, אנ שי או  ו״סקי־ ציבור״ ״אי

ם״, דים מי לבילוי מאד הזקוקים בכירי  אינטי
ת ונעים, כחו שים ונו עה מקומיים אנ  מאד מפרי
ג לבילוי זה. מסו

עדון נגד טוען אינני טי, הסגל מו מ פלו  אך הדי
ם אלה, בכירים פקידים מי מי  דיבורים של שבי
ע, וסינגון־חיים רמת־חיים על ם צנו צאי ד כי מו \

הנפ־ למנוחתם מפריעה מקומיים אנשים כהות

יעקב אשדות בנדה, שלמה
׳ו שית

הנע־ בשאיפתם בנדה הקורא יזלזל אל
(דיפ־ בידידים לזכות אלה פקיזים של לה

(גבוהה). בחברה והשפעה יס) ל,מטי

גמזו מכל אכזר
ח האם  גלית' כה >948 הזה (העולם פנדריי נו

ט ולא לא ? הוא ח לוחם פנדריי־בוכמן 1 מוחל  ברו
רי' שוורצברט, שלום תל־חי. לוחמי המכבי,  מו

ת, טאו מניני ניצנה לוהמי הגי  יהי אל הכנרת. ו
מזן , מד״ר אכזר שלכם התיאטרון מבקר  נ
א' אכזר תו ב מו את הבנ לו א גי פל  נחום של הנ

מן. כ בו
נפר־אתא הר־ורד, מרדכי

 פנדריי על כעס לא התיאטרון מדור עורך
 גרוע, שהוא מפני אלא גלותי, שהוא מפני

 אפשר כי רוצה היה המדור שעורך ומפני
 המושגים שני בין בעתיד גם להבדיל ־היה

הללו.
פרודוקטיביים בספים

ה על לרשימה טורי  (העולם גרוניך רוזה של פי
ף, רוצה הייתי )942 הזה סי ב שחונך כנער להו

ד ס ער מו ם, הנו מי מו כי עלו  כיצד ראיתי עיני' ב
פו זימקולה עובדת היתה  מצרכי ־ את מחלקת פ
ל הייתי פעם לא למכריה. המזון בי  מזו־ את מו

סד בעגלת חברי ושל שלי נותי מו  ויש לביתה, ה
או עם ששי, יום כל אשר סד מנהל של בו  המו

שען, מטעם ך מניח הייתי ווינר. מר מ כו בתו מ
ם מנהל גם ונקניק. בשר ניתו  לוקח תיה הכספי

ם ממחסן  מצרכים מזמין שהיה או הפרודוקטי
רצונו. לפי

גנוסו במעדכת, שמור השם

המר המוסר
שר )949 הזה (העולם כתבתם אה שכא  הפאמ־ ב

שוודיה, לביקור פניני ״הת : מעריציה לה קראו ב
טי! ש ת רוצים אנו פ או ״ את לר ה! חז ה
ער את מקלקלים אתם  בחג־המולד הרי שלנו. הנו

שראל. המאנגנו תבקר ער אם יקרה מה בי  הנו
ה יבקש שלנו מנ שו מה מ • ? השוודים שביק

תל־אביב שפיץ, יונה
הז כל תהיה לא שפיץ. הקורא יירגע

שוו בהתעמלות לעסוק העברי לנוער דמנות
בישראל. השנה תבקר לא המאנגנו כי דית,

פנים משוא כדי מורא, כדי
ט ע מ ע מניעים •הארץ עתוני כל כ ררנ ש מ  ל

 ב" להיוודע ההזדמנות את ממצה שאני וכמובן
ם קריאת  סה־ (נם המקומיים והידיעות המאמרי

ת) שראל. במדינת האזרחים חיי על מודעו י
 דעה, לחוות $ני שבר-סמכא תלמדו זה מתוך

ת בכל מוצא אני שאיו להניד מו  האלה המקו
ם יותר דברים שי מו וברורים מפור  בדבריכם כ

ת החוצבים הבו  מכל ויותר טפחיים" והמנלים אש ל
עונכם בחרתי לכו ולפנים. לפני הנעשה שבו  וב־ ב

לביתי. מתקבלים להיות הארץ
ד לכם אנלה שתי סו פן קמעה שרכ או  ודרך מ

 בפאר־ שנדפם המאמר יעיד כד על כתיבתכם.
ר ברטם ב טו ק או ר ז• ש. ב תו  הובע הדברים יתר ב

הדר הרעיון ד לוחם הרבנים ש״סנ  השערו־ כננ
א ובלי מורא בלי הזאת ריה שו ם.״ מ  תסלחו פני
שים שאנו לנו שתמ מה מ ס  של הרשמית. בהפי

כם, ר. הלא כ' עתונ דו, המקו אינו תו מכ שלכם . ו
ת כל נהנים הקודש תבי. שראל. בי י

 סנהדר מנהל !זייסבערג, שמואל הרב
ניו־יורק באמריקה, המאוחדים הרבנים

 משוא־פנים המונח טועה. וויסבערג הקורא
 ה׳ עם אין ״כי בתנ״ן: אחת פעם רק מופיע

 שוד...״ ונזקח ומשוא־פנים עוולה אלוהינו
 הזה העולם סיסמת >.7 י״ט, הימים, (דברי

עתיקה אנגלית אינזרה היא


