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:הראשי העורך
אבנרי אורי

המערכתי ראש
ם רו כחי •

י עורכי־משנה
מרע אורי איתן. דוב

: כיתוב עורך
קשת סילבי

:הראשי הכתב
כרסר ו אריח

:תבנית עורך
 *ור אהרון

 המערכת: גלם
זעירא יחודח

:המערכת חברי
תן נבי. ניצה ביבר. ישראל  נלילי. רילי נבירול, אי

 הרמוז, אברהם זוהר, רוני ורד. רותי הורוביץ. דויד
בר, אוסקר שה טאו ם סטן. אביבה לשם, מ  עמו

תבור. ארי קרן. שלמה קינן.

 : מעבדה מנהל 1 דפוס עורך :הראשי הצייר
ר א סו רמן נתז אריאל אריח ברתור •

ד  :המברקים ממן תל־אביב. * גליקסון ח
 .267*5 טלפון ,136 ד. ת. ״עולספרס'

בע״ם. חזה חפולם :לאור המוציא
.2320* טל. ת*א בע*ם, ישראל דפוס

 חסודעות. תוכן קבור אחראית חסקרכת אין
בר הכו תחת חסתסרססות סורקות קבור סי
ח תרת י דו  ״דו״ח יבוחר*. ״דו־זז לצרכן', ,

ת וכו׳ לנוסק־  חסקרכת חברי קר־ידי הסוכנו
 כולל לבוחר• ״דו׳׳ח הסדור קל־ידם. ונבדקות
ת ס&קם סורקות  ציבוריים וארגונים ספינו

 ול־ לתוכנז אחראית חסקרכת אין אשר
 ב־ משקפות ושאינן בחן חסובקות רקות
א צורח שום חי הסקרכת. דקות את •

ד הנקרא העתון ת ד3 ביו נהימ

ל 7׳ ׳
 ה״כנו־ על דברי את סיימתי שעבר בשבוע

 ההגונים האנשים על תמיהה בהבעת פיה״
 מפא״י, כולל המפלגות, בכל הנמצאים הרבים

השחי מעשי על לחפות שעה בכל והמוכנים
ה את כשכתבתי למפלגה. חבריהם של תות

 של המשקים חברי על במיוחד חשבתי דברים,
 הנעשים המעשים את הם סובלים כיצד מפא״י.
? בשמם

 כתוב וגלוי־לב, ארוך מכתב קיבלתי היום
ב מפא״י ממשקי אחד של צעיר חבר בידי
 בו שיש ודומני בענין, אותו קראתי עמק.
ה הדור איש צעיר, אותו כותב לך. גם ענין

 הקבו־ איחוד של צעיר־יחסית במשק ראשון
ת : והקבוצים בו

 חושי־ על הגילויים פרסום מאז כי ״...נראה
 בדרכו הראשון צעדו את העתון צעד סטאן,

 בגוה שפשט השחיתות, בנגע למלחמה הגלויה
 צעד היד, זה צעד מכרסמת. כתולעת המדינה

 עדיין (והוא הראשון היה הזה העולם כי נועז
ב ויצא קולו את בגלוי שהרים יחיד) נשאר

ש הגדולים הלוויתנים אותם כל נגד מלחמה
 וה־ הרשמיים המוסדות בכל פרוש שלטונם

ה חיינו כל על חולש מנגנונו בלתי־רשמיים.
דמוקרטיים.
 עדיין הביטוי שחופש דמוקרטית, ״במדינה

 שום קם לא כי העובדה מעניינת בה, קיים
מ נגד התריע,.. ולא רב, כה זמן במשך עתון
 יום־יום. המתרחשים והעוול הספסרות עשי

 מפלגתי עורף כל כל לו שאין עתון ודוקא
 בגלוי מרים בקוראיו, תלוי ושכולו וכספי,

השליליות. בתופעות המלחמה דגל את
 צריכה והיא לכך, תגובה שתהיה ״במקום

 בחורים אותם לגבי ומעודדת חיובית להיות
 את טיח1לה שיכלו במערכת, היושבים צעירים

 עצמות בלל מסוכנת פחות בפרנסה עצמם
 באה*התגובה אז איומים, !מפני ופחד שבורות
 לעתון פתאום נהפך הזה העולם ההפוכה,

 הזולה לעתונות שייך הוא משוקץ, מזוהם
מתוכנו. אותה לטהר שיש הצהובה,

 ביומו יום מדי מנהלים חברי וכל אני ״כך
 פרשה מזכירים כשהננו הזה. העולם על ויכוח

 קראתם ״בטח לנו מעירים תיכף מטויימת,
ש ההערה באה ופה הזה, בהעולם זה את

 בטח ׳אתה :מכלי אותי מוציאה כלל בדרך
 היה הוא כאילו אבנרי׳׳ זד, מי יודע לא

לומר. מה פשוט יודע אינני
 העולם לא אם :עצמי את שואל אני ״אבל

 שלום זה מי ולחברי לי ידוע היה האם הזה,
ה קרן־המגן, משתמטי וכל ירקוני ליגום,

 הרי ז למיניהם השונים והמתווכים ספסרים
 אותם לכל בקשר עתון בשום מוזכר לא שמם

הזה. בהעולם שהוזכרו והעסקים הפרשות
ה את מניע מד, התמוה. הדבר ״וכאן,§א

 כה בצורה העתון את להשמיץ האלה אנשים
 נאמנים, מפלגה חברי 'שהם משים האם ? גסה

 ולא הזה בהעולם כתובים שהדברים משלם או
 י מראש פסולים הם כך ומשום בדבק״׳

 פשוטים אנשים אותם הם אנשים י ״ואותם
 יעמדו הם ומתר ביום שעות תשע העמלים
ה כמונו. עס״צעירים יחד ראשונים במערכה

המת לגבי אחריות כל הם מרגישים לא אם
ל הם וגליםממ אל האם ז במדינתנו רחש
לש עלולים דדם3?1המכ' המנהיגים גם כי הבין
 לסטות עלולים מפלגד,*נאמנים וחברי גות,

? היושר מדרך
 לה התשובה את מוצא שאיני- ״והשאלה

 י הפשוט האזרח לטמטום אחראי מי :היא
 העידרת, האמונה של הזו האווירה את יצר מי

 חברי אותם כל בקרב המופרז, הבטחון של'
 לימינם מתיצבים לא מדוע ? כשרים מפלגה

 השואפים קולם, את להרים המנסים אותם של
ה העצמית, ד,בקורת היכן ? ולתקון לשינוי
׳ היכן וההגיוני, הקר שיקול אי  הו

 אני .יכול, מחר לחשוב. מה יודע ״אינני
 אי אולי ישארו והמסקנות בחפירה, לשכב

 יסודי לשינוי .אנו-:' זקוקים לכן בחפירה. שם
ל כל וראשית ומחשבה, הלך־הרוח כל של

 לראות העיניים את שיפקתו מעשים מעשים,
ה פני את ולקדם שהננה, כפי המציאות את

■המועד. את לאחר אנו עלולים כי באות.
 ש־ כדי לפתרון, הציעו,׳דרבים ״בחורים,

 כי היתר. יבוא ואז הלאשון. הצעד את נצעד
 עמום, הנביא דברי מתאומים הנוכחי למצב

 ׳.קל: בשינוי כיום גם שרירה׳ שאקטואליותם
 !״־בבן־גוריון והבוטחים בציון השאננים ״הוי

¥ * ¥
 על ועדת־הכנסת בפני השבוע כשהעדתי

 .להם לספר שכחתי וההאזנה, הבילוש עניני
 : הריהי המעוות, את לתקן כדי בדיחה.
נפ מנגנוךהחושך של: יקרים חברים שני
״ב :'מתפאר'האחד רשמים. ומחליפים גשים
 דקים כך כל הם הקירות עובד, שאני מקום
״השני בחדר הנאמרת מילה כל שומע שאני ! 

 ״במקום בזלזול״. השיב.השני כלום״, ״זה
ש עד דקים, כך כל הם הקירות עובד, שאני

לה רוצה השנל בחדר שאדם מד, שומע אני
<;׳*,... ״1 גיד

מכתבים
׳56 צברית

 יורם הקורא של כהצעתו בהתלהבות תומר אני
ה וייס  בסו־ לבחור )954 הזה (העולם מפרום־הנ

בבנ שרצה החיילת את ׳56 צברית לתואר עמדת
 את להדים כדי הי״ר, מחלקת בראש א׳ סוג דיט

1 המוראל
לון ברנע, יוסקה חו

תי סיפור של לקחו את :הבינו
נו כלל החי״ר זה טי. אי או די אי
ש, מי ירוץ לא האי

תרוץ) שום ללא (נם
? שכזאתי נערה אחרי

 נתניה צוקר, דויד
טופרובר, יוכבד החיילת־מרינזת־המוראל,

ת ,לוונוןוד ד ל ו מ ר ל א תו ת ל רי ב ,56 צ פי ׳ מו
ה ד. ע מו ע ב ן ע*• 20 : י י ע ה. נ <ז . :

ע לדעת רוצה .'׳ע-..אני'  ב- הוספתם;,.ילי מדו
כ, סידלת עמדנו המו  )954 ־ הזה (העולם הראשונ&יי: .

ם ד. ארבע"ד#ני הנני להן. זכר ראיתי לא שעו '
# יק .# ״ ב

רחובות זהבי, טובה ־.■:׳*
 בל'־ את ולטפח לחשוח רוצים'־'א-ם באמת אם
תו ת או שי ת הנפ סודי  בארץ שנדל הדור .של הי

עד של אלה צעירות פנים להראות זו,  בלתי־ נז
שחת, ע -.להבין לי נא עזרו מו דו  צעירות פנים. מ

 האם '1 נשיי״׳'-־דווקא .לנוח להשתייד חייבות אלד.
ת בקרב שרק מכד להסיק עלי פה המין בנו הי  ׳

ם ת נמצאי ציו שמה חלו  ? והנ
את מעט ולתקן אלה חשדות להסיר מנת על

 התואר על התחרות על להכריז עליכם הרושם.
תן שיצטיין ׳56 צבר ת באו תו התבונו או פי. ו  האו

א נם כן, על ;והראוי, שתלמות הו  בה בדרד לה
בחר.

ת תעודת  שלא החזק המין לבני זו היא עניו
 הם מרכינים אולי או כבודם, על להנן נחלצו

 בעל צבר לחפש שאיו למסקנה בהסכמה ראש
פי ? ביניהם או

צה״ל שמש, לאומד,

הכנופיה
הקש לוח בפתרון התעסקתי שעה הצי משך

 למסקנה והגעתי )954 הזה (העולם המסובך רים
ה כ' שולה זו מדינ  של גדול אחד לתשבץ מ

ת ת. גניבו ומעילו
תל־אביב פריש, יעקב

לפותרים. פרסים מבטיחים איננו

ם הנאהבים של תמונותיהם  שייקה והנעימי
 הזכירו הקשרים, בלוח בן־גוריון ועמום ירקוני

 בארץ מעליסה וטווידל־דום טווידל־די את לי
הפלאות.

גבעתיים צור, רבקה

רע צוואר חובק איש עץ, תחת עמדו הם
 מי...״ מיהו עין כהרף ידעה ועליסה הו,

ציור). (ראה

שות, היא שלנו ביותר המחפירה המכה  האדי
תנו תמחה אשר ה. נצא לא אם או  לאחר ממנ

 ננד ובריא הגיוני }יעד שום ננקט לא הגילויים,
ה. בן־גוריון עמום הכנופיי ד לא העם אם ו עמו  י

רי חיה כחומה  כל ירדו המתנדבים, שורת מאחו
ת וכוונותיהם מרצם תהומה. הטהורו

ירושלים פרץ, כרמלה

ת שני על ובמיוחד כוחכם, יישר האח הנליונו
 את חשפתם בהם ),954 ,953 הזה (העולם רונים

כון אך על המשטרה של פרצופה  הכרוך הרב הסי
בזה.

כו שי  אתכם מלווים רבים רבים כי זו, בדרך המ
באהדה.

קרית־עמל בן־משב, א.

ו י כ י ש מ ה . ; ב האכזרית האמת את לנלות .
מיה,  שלטון כי העם סוף־סוף יבין אולי כי מערו

א זה הזאת. המדינה לתושבי מרה גלולה הו
 ירושלים הללי, י. יצחק

ט . . . שו שהו להביע רציתי פ ו צערי את במ
 אי ונוכח נתונים אנו בו המצב נוכח דאנתי את

ם בעלי של היענותם  עתונ־ המנן... לקרן האמצעי
א בם חיד הו  של פשעם את ברצינות שלקח הי

ם. בעלי האמצעי
הרצל גבעת זיתי, מתתיהו

כעל שד חשיבותו
 )953 הזה (העולם אבינרי יצחק של הצעתו

שג את לבטל נו בעל, המו אי יחסי את הולם ש
דווקא להתייחם צריבה איננה בקיבוץ, המשפחה

 הבעלות מכבר זה אבדה בעיר נם בקיבוץ. לחיים
שה. על ם ויש הא  הפוך. כבר שהמצב הטועני

א, רצוי. היה פו ש את להפסיק אי מו שי  במילה ה
א שאין מאחר בעיר, נם זו עתיקה  לעג אלא הי

לרש.
חיפה -מג, אליק

? נשוי מג הקורא האם .
ר', יצחק של הצעתו את שקראתי אחרי  אבינ

ח בחברה אשתי אל פעם פניתי החדש במונ
תי״, ' ״אתה :ושאלה גבות להרמת זכיתי ״רעיי

״ או חולה, ? הו ש מ
תל־אביב ברזילי, שלום

ת אחת עו הסיבו מנ  להתחתן. כה עד בעדי ש
ש מפני הפחד היתה מו שי ח ה  אני בעת בעל. במונ

לרעיון. להסכים כבר :מובנה
חיפה מינץ, יהודית

יקרים ויהודים פסדיב עד
ת. נדול מבין להיות מתיימר אינני אמנו  אד ב

סליו :ברור אחד דבר  הזה (העולם אחיעם של פ
ם. באמת הם )954  לא כי על להצטער ויש נפלאי

ר מקום להם נמצא ן ככו או מוזי מי ב  שלנו. הלאו
ת חדריו שאתי או  פסבדו־ של יצירות לעתים ממל

ת קשרים בעלי אמנים מו ם, במקו מו המתאימי  כ
ליו, צפורה ה״ציירת״ שתו אי הודי של א  היקר הי

אילין. אפרים
תל־אביב גולדברג, לוי

כו יבואו אדומים
 (העולם בשער הררית חיה את שמתם זה איך

ד )?952 חזה ,55 צברית בתואר אותה כיבדתם אי  ׳
ת היא הרי סטי מוני !קו

 נתניה לבנון, יונה
 היה שהשער לב בוודאי שם לבנון הקורא

אדום.

גיל - לחוכמה סייג
שבוע פסוק  הזה (העולם מוהאם סומרסט של ה

אני ״ככל : )953 טה הנני כן מזדקן, ש  להטיל נו
גם באה הזיקנה עם כי המקובלת במימרה ספק

ם עתונכם לכם. גם מתאים החוכמה״, איכ עתונ  ו
שר אך יחסית, וזקנים וותק בעלי אמנם ל בא

חוכמה...
חיפה קלנר, מיכה

 הפחתת על קלנר לקורא סולחים העורכים
גילם. הפרזת על לא אן חוכמתם,

רפואיים זכרדנות
. .  במטה הייתי השניה העולם מלחמת בתקופת .

 שעברו התעודות אחת הכרמל. על הבריטי הרפואי
פול בקשה עם יחד ידי, תחת אי לטי  בפצעו, רפו

ה אזרח. אז שהיה שלכם, המטה ראש של היתה
שי תיק ת הערות הכיל שלו האי  אי על כבוד מלאו

תו כיו אסרו, אחרי שנילה המרירות וחוטר אנו  מ
זה. למבצע להתנדב
 כאשר ידידי, עם בחניתה שהותי עדיין לי זכורה

ת מעבר משקיף הייתי צד וראיתי לנבעו מת כי
ם בצעים די. ואחד נועזים. מבצעי די בד מי  העו
דון, אוסטרליה של העליון הנציב למען  זוכר בלונ

ה למאמץ הישראלים של עזרתם את הוא אף
מלחמתי.

אנגליה צ׳יזלהורסט, רייטי, רנלד

שוב דובבת דוינסקי
 הזה (העולם בתמונתה נראית לוינסקי אסתר

ק )950 מו בדיו א כ שמעת שהי האר ממכתב־ה נ
מור. חוש של שמץ חסרת סיים• הו

רמת־גן פלדמן, צדוק
 עדיין היא לוינסקי? אסתר אל כולם נטפלו מה

ת את מייצגת לא ננו. בנו  למשל, אני, הנה מי
א ולא לדעותיה, בהחלט מתנגדת  להכריז אבו

ם על תוני ש נ לי. אין או שי
חיפה טישלר, יפה

? אין או יש,

הבא הדור דץ
אל של למכתבו בתשובה מו  (העולם הרמוני ש

 במכתב של העתק לכם שולח הריני )946 הזה
שמי החתום ובן־גוריון אל־נאצר לעבד הנלוי  ב
 המכתב של העתק אחרים. הברימ-לדעה ובשם
ה' כן אני (באנגלית) הז א מו ה מי לכל להמצי  שיפנ
סוי פרוטה 50 ויצרף )4627 (ת.ד. בכתב אלי  לכי

ההוצאות.
שפטו ם י ריוני  שיכתבו הבא, הדור של ההיסטו

טי מי תקופתנו, על ט ו מי ת מ  ראשי על אסונו
ם : האנשים מת או הלאומיים־צבאיים, הפטריוטי
מוני — נגדיהם הו; -המוני עם יחד הנהנים — כ  הי

ר והערבים דים ת״ המזרח־הקרוב באזו הננ  ה' מ״
הרמוני. כדברי המודרני״ מיליטריזם

לו שמל במצב אפי אה והספוג המהו  היום של שנ
 ולאו מדינות־ערב, וביתר במצרים יהודים חיים

רי דווקא א, אין, גדרות־תיל. מאחו פו  מלחמת אי
המל שהיתה כפי החיים, על מלחמה ישראל־ערב

ת, גרמניה ננד חמה אצי השל על מלחמה אלא הנ
מי והכבוד טון הלאו

 למגן־ ולא לצלב־האדום, שלחתי תרומתי את
ם הקיימת, לקרן או דוד־אדום שו  אינם שהם מ

מן לקיים יכולים הצד שני עם קשרים מלחמה בז
ת על הננה לשם דים כויו ם ז המל עקב מקופחי

חמה.
תל־אביב זמיר, שלום

״ ץ׳ ס ״ ' 1 ד

*?״56 הריוג3

 עוב־ ״אנחנו :שחקן אופיר, י ••4
הת תהליך לדעתי, עכשיו, ריס \4/

ש לפני בארץ. החיים בצורת פתחות
 ה־ שבצברית המיוחד היה מעטות נים

 שימת־ חוסר בתלבושת, הפשטות שוזיץ,
מופרז. ובטחון־עצמי החיצוני לצד לב

 יותר היא בארץ החייט צורת כיום
 היום של ור,צברית ונורמלית, רגילה
 לכך. בהתאם ולהיות להיראות צריכה
 קצת אך מזיק, אינו עצמי בטחון אמנם,
צב יותר. בריא היד, ועידון ריסון יותר
 לצד לבה את לשים היום צריכה רית

ל וגם לבוש גם הופעתה, של החיצוני
 מתורבתת יותר להיראות צריכה גוף,

 המקובלים הנימוס גינוני כי ומעודנת.
בצבריות.״ לפגוע יכולים אינם בחכרה

966 הזה העולם2


