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 הסורקות. תוכן קבור אחראית המקרבת •ין
הכו תהת חםתפרסמות סורקות קבור מלבד

*ח תרת דו ה .לבוחר• ״דו-ח לצרכן■, . דו־ . 
 המקרבת חברי קל־יד׳ המוכנות וכי׳ לנוסק■

 כולל לבוחר־ ״דויזז המדור קל־ידם. וגבדסית
 ציבוריים וארגונים ספלנות מסקס סורקות

 ול- לתוכנן אחראית המקרבת אין אוצר
ב משקפות ושאינן בחן המובקות דקות
המקרבת דקות את שהיא צורח שום

׳7 ^
 קרליבך. עזריאל של מותו על הצטערתי

ק בינינו האהבה יחסי היו האחרונות בשנים
 חייב שאם תמיד סברנו אולם מאד, לושים

 שי־ בעל ביריב ללחום לו מוטב ללחום, אדם
עור־קומה.

 המקצועי העתונאי היה שקרליבך ספק אין
 לכל מעל ומעלה משכמו בארץ, ביותר הטוב
 הי' גם בזה כוחו, היה בזה במקצוע. חבריו

 די' אל מתייחס שאדם ברגע כי חולשתו. תה
ב רואה שהוא ברגע מקצוע, כאל העתונאות

 כה לראות תחת עצמה, בפני יצירה מאמר
 הריהו יותר. עמוקה אמת לביטוי מכשיר רק

רבים. לפ־תויים קרבן בנקל נופל
ב המרגיש זה הוא גאוני מקצועי עתונאי

 מגיב דעת־הקהל, של ביותר הקלה תנודה
ו גאון. קרליבך היה זו מבחינה מיד. עליה
 עצמנו רואים שאיננו זו, במערכת אנו אילו

 הממלאים כאנשים אלא מקצועיים, כעתונאים
 את מצאנו העתונות, בשטח מסויים תפקיד
 המית־ של השני בצד קרובות ■לעתים עצמנו

קרליבן. מול וגם -דעת־הקהל, מול — רם
 עמו שהחלפנו בשעה נהנינו פעם לא

 אומן. בצלף יורים אנו ידענו, יריות.
* + *

 של מקורה מה עצמי אתי שאלתי פעם לא
ש מזה קרליבך לנו שרחש הלוהטת השנאה

 על תגובה היתר, לא שהיא מכיון שנים. לוש
 לחפש ניסיתי עשינו, או שכתבנו דבר שום
במעמקים. השרשים את

 מהפכה קרליבך חולל שנים שמונה לפני
ה ממציאו היה לא אמנם העברית. בעתונות

 ידיו תחת אולם החדש, הסיגנון של ראשון
 מסו־ במידה שחיסלה לשיטה, זה סגנון הפן
 מן אז עד שנדף הנורא השיעמום את יימת

היומית. העתונות
 במעמדו הסתפק לא שוב לשיאו, כשהגיע

ל שאף אלא הקוראים, קהל חביב כעתונאי
 הוגד,־דעות. מדינאי, ציבורית, אישיות היות

 מבחינה במקום שדרך לכך גרמה זו שאיפה
עתונאית.

:הראשי העורך
אבנר' אורי

המערכת* ראש
כחן *לום

* עורכי־משגה
סל* אורי איתן, דוב

הצמיחה שלבי אזור: ככפר המר האורז

 אווירה יצירת למעל ותילחם ישראל למדינת קרטית
שרו למעל בארצנו, חופשית  האדם של וחרותו או

החברה. בחיי עליון כערך
תל־אביב זק, אלכסנדר ד׳׳ר

א כיום שלנו היחיד הפתרול ת הקמת הו היגו  מנ
 לשם דיקטטורה והכרזת הצבא. כמפקדי צעירה
ח :ויחידה אחת מטרה הארץ. של ענק פיתו

ת כל יחוסלו ת של המלחמו  יתלכד ואז המפלגו
ציגיו מאחרי הנוער  • בצורה. כחומה להם ויהיה נ

 מעמד או מסלנה של הדיקטטורה היתה אילו
 דיקטטורה תקום אם אד בה. נלחם הייתי מסויים.
ת מכל במילא יהיו שמסקדיה צבאית,  העם, שכבו
 רוב אותה יברך מוכשרים אזרחים עם בשיתוף

העם.
תל-אביב צוראל, גיורא

ם לזרום כשהחלו כחודשיים, לפני  וחפצי כספי
 אנשים להשמיץ אתם החילותם לקרל־המנל, ערך
 ברשימה — בפרהסיה גנבים אינם שבחלקם —

ע אולם שלכם. השחורה  כל את הוקעתם לא מדו
שמאל, ונמור בימיל החל המפלגות, דעו ב  לבזבו שי

 יודעינז שאינם אלה את לפתות כדי לירות מיליוני
או בעדם, להצביע וכתוב קרוא ת והבי שנו  שו

ת שבכל נידחת, פינה לכל דמאריות מו  השנה י
ן בה להסתכל רוצים איל

ירושלים פר, י.

טינה. נשארה לא בלבנו
* * +

 י־ קינן עמום של בכתבתו לקרוא שמחתי
ונש חוזרים אחרות בארצות גם כי זה גליון

 האמנותית הביקורת את לקנות הנסיונות נים
 כי שונות. כספיות הענקות תמורת בעתונות

ב זו בתופעת נתקלתי שוב החודש דווקא
ניכר. רוגז אצלנו שעוררה בצורה ארץ,

ל זקוקה אינה גראהאם מדתה הרקדנית
 כך לא אולם יסבור. הייתי כך פרסומת. שום

ה את המארחת הבימה, הנהלת סבורה היתד,
רביב, בעתונים מודעות פירסמד, היא רקדנית.

ח העוסקים מרבית של נפשם ...משאת  בטיפו
ש היא המלחמתית ההיסטריה  בריטי אמריקאי, כיבו

טי. או ביי  התורכים יחזרו אם יהיה מה אולם סו
? דווקא

קרית־יס ליין, יוסף
קרסוליים ירך, שוק,

 הזה (העולם האיטלקי העירום את ...הכיתם
ירך... על שוק• )955

 חיפה שמעוני, הלל
שה של חבורה היינו ש חמי שהתבוננו אי  באוב־ כ

 גולדברג כרמלה של המונתה מל המר. האורז לוה
אנננו שזו רובם אמרו מ הי אחרת. ולא ה שטענ  כ

ה דומה שסילבאנה  גולדברג, לכרמלה זו בתמונ
מני *חקו אמרו כולם מ  מגיעה לא ״כרמלה לי״ ו

שלה.״ לקרסוליים
תל־אביב קטינא, יהודה

ה אינני אבל ויפה, טוב הכל ע מבינ  צריך מדו
את המונה לביים שך כז ת שלוש מ ת. שעו רצופו

 פתח־תקווה כץ, רחל
המבו התמונה להשגת עד שלבי־הצילום,

התצלומים. סידרת ראי — קשת

 חוללה הדה, העולם מערכת קמר, בינתיים
 את לארץ החדירה נוספת, עתונאית מהפכה

 הפרשנית העתונות של המודרניות השיטות
 נושאי כי הוא ידוע כלל האנגלו־סאכסית.

ביו הנמרצים לאויביה הופכים מהפכה כל
הבאה. המהפכה של תר

באפ קרליבך התעניין שנים כשלוש לפני
 נפגשנו הזה. בהעולם כספים להשקיע שרות

 הכרנו פארק. המלון במסעדת פעמים כמה
 : שלו ביותר האהוד מהצד קרליבך את אז

הב הוא ידידות. שופע משכיל, אדיב, כגבר
 יעלה לא וכי לו, נראה העתון קו כי לנו טיח
שי שום לדרוש מניות, כבעל גם דעתו, על

המערכת. במבנה נויים
עצ עתונים שני של מיזוג כי אז סברנו

 מ־ פער ישנו כי ידענו גם רצוי, אינו מאיים
דחי לכן תפיסותינו/העתונאיות. בין סויים

כידידים. ונפרדנו באדיבות׳ ההצעה את נו
 של דעתו את כך אחר שינה מה יודע איני

למת־ הפכו כי עד הזה, העולם על קרליבך

 מאנשי אחד גם אליה פנה שיגרתי ובאופן
 לו המודעה. את לקבל כדי שלנו, המינהלה

 מסתיים הענין היה לאו, או בהן נענה היה
בזה.

ה למינהלתנו הציעה הבימה הנהלת אולם
מוד לנו, לתת הציעה היא מאד. מוזרה צעה
 הגל־ שער את שנקדיש בתנאי — גדולה עה
 שחברנו מאליו' מובן גראהאם. למרתד. יון

 נסיון עם הגובלת זו, הצעה במקום בו דחה
 תוכן את לה ולהכתיב המערכת את לשחד

\ בגליון. המערכתי החומר
 מקווה אני העתונזת, למקצוע כבוד מתוך

מ הצעות דחו העתונים' שאר כל גם כי מאד
 גרא־ מרתה הוגיעה במקרה רק וכי זה, סוג

 שבועונים שני שער על שבוע באותו האם
גדולות. מודעות עם יחד אחרים

רוצי!״ קרה, ״ריצה
 (העולם טופרובר יוכבד של ריצתה את פירסמתם

עוה והקוראים חי״ר. מחלקת בראש )955 הזה  הצי
שה כיוול ׳..56 לצברית כמועמדת שלמע  נועו כה ״

ס רק מסוגלת פו בהק״. צברי טי מו
שה נערה ישנה ך זו ריצה העו ו ל ר ה ו ז ח  ו

שי, שני כל חי״ר מחלקת בראש  כי אם וחמי
/ סוג בבגדי לא  זו — עבודה בבגדי אלא א

ת  מכירים והסביבה רחובות שכל בלהה, המד״סי
נועז. לא וכלל רניל דבר זה אצלה היטב. אותה

 צה״ל חי״ר, גדוד חיילי
 קלה, בריצה איפוא, היא, גם נא תתיצב
במערכת.

וצביעות צכע
שט הולד ...השמאליזם מתפ  במערכת... אצלכם ו

ת לכל עצם זרקתם שאו ם השרוך נו  והלבן האדו
ת אינן שלדעתי הכחולה, החולצה רקע על  שונו

תן א ביניהן ההבדל הוליבוד. שחקניות מאו  הו
דד בית־איפור היא האחת :קטן גופה שכל נו

אילו צבוע, הצביעות. ברכי על מחונכת השניה, ו
ירושלים הללי, י. יצחק

לשדום שלוב אין
 הסופר בי ניבאתם )956 הזה (העולם בתצפית

א שלא עלול אש שלום בחווילתו מנוחתו את למצו
קיצוני. נגד

מכתבים
הכסטיליה כיבוש
ם על המאמר אודלי  מתאר )955 הזה (העולם הפי

ת את  רבה. ובבהירות הנכון באור חברתנו בעיו
פו אבל מי סו הזמן הניע לא האם מדי... פסי

ת לחיסול לתנועה קרקע להכשרת אודליו היש הפי
? ראלית

ע הריני כזאת, תנועה של כגרעין  הקמת מצי
ת, לא אמיתית, מפלגה אודלי  המפלגה בשם פי

ה שתדרוש הישראלית, הליברלית צי טו סטי דמו־ קונ

 בהחלט להזדהות לעצמי חובה רואה אני בבת־ים.
 מחלקזז להסתייג אני שרוצה אלא זו, נבואתכם עם

חה״ ״אי כי האומרת תצפיתכם, של השני  מנו
הדתיים. של מאיבתם לבוא עלולה זו

חה באי לזכות אש מר עלול האמת, למען  מנו
 לעם אש של חטאיו דתיים. מחוגים דווקא לאו

 שבת־ים לי ונראה הדת. ממסגרת חורנים ישראל
מית הדתית  פניי על להוקיעו תדע יחד נם והלאו
תיו מחצבתו. ובצור בעמו עו

המקומית, המועצה חרי* זמברג, אפרים
בת־ים

ה״כן״ על המרד
א״ שטענו לאלה שאל ״ל שכר בעיית על במ  ה

 : )956 הזה (העולם לאקדמאים
ת שהו לומר שטו ריו מפני למר שמי  היה שלהו

ם אחוז כי ידוע כסף. הרבה דנטי  שאינם הסטו
א הון בעלי בני  בדבר מה אחוז. 90 בסביבת הו
טה המשתלמים המשקים בני ברסי ? באוני

 דורשת רוח שעבודת לאשר יוכל רופא כל
שר גדולים ואנרגיה מאמץ  כל כפיים. עבודת מא
אלים. העובדים אותם  ״כל העובדים האינטלקטו

ט״, קל כד מע ת מקדישים ו אד יקרות שעו  לקריאה מ
הת עם הקשר את יאבדו לא למען בלתי־סוסקת

העולמי. המדע קדמות
תל-אביב יעקב,

 ל•1ב( פולחן את מזכיר הפער אגיל של הפולח!
 היהורית המסורת לפי אשר האל בתנ״ך, פעור

הו המעיים. פעולת על-ידי עבדו
ראשון־לציון ירדן, דוב

ה׳ ויאמר פעור... לבעל ישראל ״וייצמד
והוקע העם ראשי כל את קח : משה אל

אותם...״
״נעורת״ על האמת
 קיפוח עגין על אמת של אור לזרוק ברצוני

 בתור וזאת — )954 הזה (העולם נעורת חברת
זו. בחברה חבר שהיה מלחמת־השיחרור נכה

 אולם נכים, שבעה נעורת כללה יסודה, עם
ם לכך, דאנו החברה מנהלי  שניים. רק בה יש שכיו

סט התקופה במשך עצמם... המנהלים והם  אוגו
ם החברה קנתה 1955 נובמבר — 1953  בסד עודפי

 משרד מצד הקלות עם וזאת לירות, אלף 77כ־ של
חה אינה זו עובדה הבטחון. כי  מצד קיפוח על מו

הבטחון. משרד
יפו ונינו, יעקב

הבעל כוס קובעת
 מג לאליד, ובחדווה ברזילי, לשלום בחררה

שראלי הבעל למעמד החרדים ),955 הזה (העולם  הי
:המסכן
 בעל פעם היה היה

 מעל מכל רעייתו שנצר
 קרו, לו כשצמחה

 סרו של בעזרתו
לצה״ל. האומלל התניים

צה״ל בכרך, נתן
רווק. הוא בכרן שהקורא מניחים אנו

הספר ורוח הכן האב,
 של העברית המהדורה על רשימתכם בעקבות

 בי להעיר לנו הרשו ),954 הזה (העולם צ׳רצ׳יל
בד עם הוצאת מ עו  את רכשה לא מעולם בע״

ת ת על הזכויו רצ׳יל, של המלחמה זכרונו שחי צ׳
שום ,1953ב־ רק אנב, מסתיים, בורם  גם כך ומ

 שנים. שבע לפני לתרגום למסרם היא יכלה לא
ת שו זו יצירה של העברית להוצאה הזכויו  נרכ

ד' על מ הספר עם הוצאת י ע״  שמסרה והיא ב
לתרגום. הספר את

 הספר עם הוצאת ידי על נמסר הספר תרגום
 השנה. רק יושלם והוא ,1955ב־ אמיר לאהרון

בו אשר  כי סבורים אנו אין התרגום, של לטי
ת. זקוק המתרגם להמלצו

 תיל־אביב בע״נו״ הספר עם הוצאת ליפיץ, דב
 בנו, על ליפיץ הקורא לדעת מצטרפים אנו

התר כי זאת, בכל סבורים, אולם המתרגם,
 במקורו שיצא הספר, לרוח מתאים איננו גום

 הסתייס האחרון הברן רק שנים. שבע לפני
שנתיים. לפני
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 הוא הצברית של הטיפוס ״לדעתי י :הבימה שחקן קלצ׳קי], פאל ^
 יש בעולם. צעירה נערה לכל האידיאל

ה בכל והתמצאות יזמה פקחות־חיים, בה
ב סכנה. של במקרים במיוחד מצבים,
 בשובב־ת מיוחדת היא החיצונית צורתה

 טבעית בפשטות המהולה שבה, הנעורים
ראש. קלות זאת אין ותוססת.

טו חברה להיות הצברית של תעודתה
 עובדת דווקא ולאו ,עבידה, אוהבת בה׳

ל מם־רה ובת לילדיה טובה אם אדמה,
עם.״
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