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 הרמוז. אברהם זוהר, רוני ורד, רותי הורובייו. דויד
 עמוס סטן, אביבה לשם, משה מאובר. אוסקר

תבור. אלי קרן, שלמת קינן,

:מעבדה מנהל :דפוס עורך :הראשי הצייר
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 .26785 טלפון ו,36 ד. ת. ״סולמפרס״

בע*מ הזה העולם :לאור חסוציא
.23204 טל. ת-א בע׳׳נז, ישראל דיוס

 המודעות. תוכן עבור אהראית המערכת אין
הכו תחת המתפרסמות מודעות עבור מלבד
 ״דו״ח לבוחר״, ״דו״ח לצרכן״, *דו״ח תרת

 המערכת חברי על־ידי המוכנות וכו׳ מוסע״
 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על-ידם. וגבדקות
 ציבוריים וארגונים מפלנות מטעם מודעות

ול לתוכנן אחראית המערכת אין אשר
ב משקפות ושאינן בהן המובעות רעות
המערכת. דעות את שהיא צורה שום

ה ביותר הנקרא חון1הו נ די מ כ

מתק לפעמים מוזר. אדם הוזל הארץ עורך
 לגמרי מקורי קנה־מידד, לו שיש הרושם בל

 בן־ עמום ופרשת ולרע. לטוב ביחס משלו
־תוכיח. גוריון

 בפרשה לטפל הארץ החליט חודש לפני
 עניני, מאמר בצורת זאת עשה לא הוא זו.

 להסיק ומנסה הצדדים שני טענות את השוקל
ה המאמר להיפך. אובייקטיביות. מסקנות
ה נגד קיצונית בהשמצה מיד פתח ראשון
 מורעל, מופקר, משקר, שהוא עתון הזה, עולם

מיאוס. מחמת מוקצה
ני־' אלה, עדינים קומפלימנטים שפע אחרי

הטע כל את במלה מלה לפרט המאמר גש
ו ירקוני שייקר. בן־גוריון, עמום של נות

 בעיקרן המבוססות אלה, טענות שותפיהם.
 ושקרים חצאי־אמיתות האמת, סילוף על

כמס אלא אומריהן, בשם הובאו לא ממש,
 כביכול שבדק הכותב, של בלתי־תלויה קנה
 לא ויחידה אחת בנקודה לא אף הדברים. את

וידי עמום של טענותיהם את הכותב פסל
 שמים, מלאכי טהור, מכל טהורים הם דיו.

כאלה. יקרים בנים לו שיש עם ואשרי
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 ימים איש־הארץ רבץ אלה מאמרים לצורך
 וסעד המשטרה, של הארצי במטה ארוכים

הפמ בחברת המטה במסעדת סעודותיו את
ל לרגע קפץ התהליך בסוף עמוס. של ליה

 דקות שבע בדיוק בה בילה שלנו, מערכת
 העמיד !״)הקולנוע ליד לי מחכה (״אשתי

 מקורות מה לברר וביקש ידיד־מנעורים פני
 פנים בסבר לו ענינו שלנו. האינפורמציה

 לדיון להיכנס הספקנו לא למעשה אך יפות,
שהיא. נקודה כל על רציני

 על כתבת־שער בשעתו תזה העולם כשכתב
 את היגשנו ),803 הזה .(העולם הארץ עורך

קפ עיון לשם הארץ לעורך השלמה הכתבה
 אצלו הכתבה את השהה שוקן גרשום דני.

 עשרות בה להכניס ביקש שעות, 48 במשך
 את קיבלנו הנקודות ברוב ושינויים. תיקונים
הסבריו.
 הכתבה כך. נהג לא והמוסרי ההגון הארץ

 גי־ ,האשמותיה כל על הזה, העולם נגד שלו
 כאפתעה באה החריפות, והשמצותיה דופיה

 שופע־הידידות שהכתב אחרי יומיים גמורה,
 ביקור באותו אותנו כיבד ועשיר־החיוכים

חטוף.
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ה מערכת חברי עם פעם שנמנה כאיש
 הכתב. יוזמת זאת היתה שלא יודע אני ארץ,

 עצמאיות, דעות בעלי כתבים אין בהארץ
לא אחד, איש קובע בהארץ עצמאית. ויוזמה

 תוכנם. את גם אלא המאמרים נושאי את רק
העורך. שוקן, גרשום הוא זה איש

שלח כתב אותו של מאמרו פרסום למחרת
הז ובו ועניני, מתון מכתב הארץ לעורך נו

 תוך כתבו, של הטענות כל את כמעט מנו
העו קוראי ברורות• עובדות על הסתמכות

ו אצלנו, זה מכתב אחר־כך קראו הזה לם
 וחסר־ עדין היה סגנונו כי להיווכח יכלו

 מיטב שלפי מעשה עשה הארץ אולם טינה.
 לא הוא : תקדים לו היה לא עוד ידיעתי
עליו. ענה לא ואף המכתב, את פירסם
 לטענות לענות מה לו היה שלא להניח יש

 היה מופרך מה בעליל שהוכיחו העניניות,
השני. הצד של השקרים בנין

* ¥ *
מכ לקבל השבוע הופתעתי זה, כל אהרי

המערכת. מזכיר בידי חתום הארץ, מעורך תב
 לי היתד. לסל, ישר זרקתיו שאילו דומני

ה הזה העולם אין אך לכך. ההצדקה כל
 את מפרסם הוא ההגון. להארץ דומה מופקר
המכתבים. במדור זה, בעמוד המכתב
שמא מכחיש אינו הארץ עורך :לב שים

 בית־הדין, של חמור בזיון בחזקת היה מרו
 אין לפניו. ועומד תלוי עודו הענין כל אשר
בחז היו המאמר טענות רוב כי מכחיש הוא
 כי מכחיש רק הוא וכזןנים. אי־אמיתות קת

 מצטער אני ומוכתב״. ״מוזמן נראה המאמר
ב אשם אני לא כך. נראה באמת הוא : מאד
אותו. שכתב מי אשם זה.

 ביקש בר, שרת־שוקן׳ שיחת על הידיעה
ה הציבורי למסע יירתם שהארץ שר־החוץ

מקו על התבססה הנזתנדבים, שורת נגד גדול
 מכחיש הארץ עורך אם ביותר. מוסמכים רות
 בדרך אני לו. להאמין מוכן אני הדבר, את

מת שלאחרונה למרות לאנשים מאמין כלל
ש שיחות על מדי רבות הכחשות פרסמות

 שונים. בענינים שרת למר היו לא או היו
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ח בדאגה עוקב אני לשעבר, הארץ כאיש
 מאז זה, יומון התפתחות אחרי מאד מורה

ה של חברי־הכנסת לספסלי עורכו הצטרף
קואליציה.

 היא יקר• נכס היה הארץ של אי־תלותו
 הצטרף בו חודש באותו קשה מכה קיבלה
 כאשר הקואליציה, מועמדי לרשימת שוקן
 נגד שלו במאמרי־ההשמצה לפתע הארץ פתח

 כל לאורך קסטנר על להגן ויצא הלוי השופט
 ואין זה, במדרון העתון מתגלגל מאז החזית.
עוצר.

 אולם גמורה. כאפתעה לי בא לא הדבר
ממני. יותר כך על מצטער אינו איש

מכתבים
מכחיש ״הארץ״

ל ״הזמנה במאמר ),959( הזה העולם בנליון
: האלה הדברים נכתבו משפט״,
שו ננד נורי־ון בן הקצין של שמשפטו ״בעוד

 מעשה עצמו התובע עשה החל, רק המתנדבים רת
ש בית־המשפט כבזיון כמוהו אשר בלתי־רניל

 דעת את לבלבל : השיטה צדק. מבקש הוא ממנו
מבו לעניין, שלא טענות של ערימה ידי על הקהל
המכ ממש. כזבים ועל זזצאי־עובדות על ססות

כ הנראה מאמר : הצורה בהארין. כתבה : שיר
ברחובות״. מיוחדת פרסומת מלווה ומוכתב, מוזמן

 מבזה ״מי במאמר ),960( הזה העולם בגליה
 :כותבים אתם המשפט״ בית את

 בקשתו לפי הארה פרסם האחרונים ״בשבועיים
 מאמרי־השמצה שלשה שרת, משה של האישית

בן־נוריון.״ עמום על להגן שבאו קשים
 כל ואין בתכלית, בדויים הם הללו הקטעים שני
בהם. אמת

 בן לעמום כי רמז יש בו הראשון. הקטע לא
ה בכתיבת ליזמה שהיא שייכות כל יש נוריון

 המאמר כי המרמז ובפרט טבת. ש. של מאמרים
 נאמר בו השני הקטע ולא ומוכתב. מוזמן הוא

שרת. משה של בקשתו לפי נכתבו המאמרים כי
פינקלשטיין, יוסף

אביב תל־ ״הארץ״, מערכת מזכיר
לחוג מרחב
 מציע )961 הזח (העולם בוקסבוים חיים הקורא

לדע מצטרף אני המרחב. לבעיות חוגים הקמת
 חוג חסותכם תחת שתקבלו אליכם ופונה תו,

כשיווסד. כזה.
תל־אביב ע.ה,

. . !מצויין רעיון .
חיפה אשכנזי, שלמד,

. . 7 אופן באיזה אבל ויפה, טוב .
חיפה שמיר, גדעון

 שעל חושבים רבים יש שפרםסהם המכתבים מן
 ישנן אולם קוראים, של חוגים לארגן הזה העולם
 שתערכו מציע אני למטרות. ביחס שונות דעות

המט להיות צריכות .,מה :הקוראים בין משאל
 פוליטיות חינוכיות, — הקוראים אגודת של רות
7 חברתיות או

קרית-חיים מרון, גד
תצפית היא קפריסין גם

 מדיניות בעניני צודקים שאתם מתנלה פעם שוב
 (העולם תצפית מדור ניבא כהודש לפני עזר חוץ.
 יחריף, ויוון בריטניה ביו הסבסוד כי )955 הזה

התאמ הנבואה ההיפר. נראה היה שאז למרות
 לאיי מאקאריום הארכיבישוף של הנלייתו עם תה

סיישל.
 ״ם ו בא להתערב לישראל הכושר שעת היא זאת
 שדרשתם כפי שבקפריסין, והיוונים יוון לטובת

ארץ־ישראל״. היא לימסול ״נם במאמר אז
ירושלים רילף, יוסף

אל־נאצר לעבד גלוי מכתב
 מחתרת לוחם שהיה כאדם טירוף. היא מלחמה

 עברה אשתו ואשר המלחמה, בתקופת ביוגוסלביה,
זוועותיה. כל את מכיר הריני המוות, מחנות את

או לעבד־אל־נאצר. גלוי מכתב איפוא, כתבתי.
 אותו. תפרסמו אם לכם דה

הממשלה, ראש אדוני
 ומלחמה. התנגשות על לדבר מרבים לאחרונה

 •להפוך בידינו האין 7 לנצח הטירוף דין האמנם
מ יצא מהעז כי היא, אחת. תקוותי 7 הקערה את

 : לכד המובילה הדרך את לסמי לי נא ירשה תוק.
נר היא משותפת. מוצא נקודת למצוא עלינו

 התנגשות שכל המוצקת, האמת בקביעת לי אית
ב הם — הנוכחי המצב המשך ואפילו — עתידה
ה בתולדות כדוגמתו שאין מוחלט, טירוף בחינת

 של אפשרות אין כזו בהתנגשות האנושי. מין
 יוכלו במה צד. לשום לנצחון, סיכוי אין פתרון,
פקי בשיכוני עולים/־ במעברות צבאותיך?־ לזכות

? ספרים חנויות ? דים
 של פליטים במחנות ? ארצנו צבאות יזכו במה

? סיני חולות ? עזה
 שאני כפי הפתרון, את לפניך לצייר הרשני

• אותו רואה
 ארצך בין ויעיל נוח קשר להבטיח יש •
המתחדשת. הערבית• האומה של הארצות ויתר
מע מיידית, נישה הפליטים לבעיית לגשת •
• וקונסטרוקטיבית. שית
 ביחס המרחב ארצות כל מדיניות את לתאם •

 הפעילה המדיניות בסים על הגדולות למעצמות
ממשלתך. ידי על המבוצעת

 מצרים בין משותפת פיתוח רשות להקים •
 (שילומי הנוכחיות הקרנות בסים על וישראל,
 הבאנק אשראי האו״ם, מטעם הענקות גרמניה,
סוביי ועזרה ארצות־הברית, של 4 סעיף העולמי.

טית.
תר מסחר, בעניני משותפים סידורים לסדר •
ומחקר. בות.

 היחידה. היא ספק ללא אד קלה. אינה זו דרך
כלל. להתקיים לא או לקיימה :לבחור עלינו

— כבוד ברגשי
לוינגר, יוסף

קרית־ים תיכון, ב־״ם מורה
מומלצת צברית

 ׳56 צברית לתואר המועמדות על מסיכומכם
תנו שלחו כאילו הרושם נוצר . )960 הזה (העולם

המח שלחו וכאילו לתחרות. נצינות הנוער עות
 (אולם) נציגות. שתי רק למשל. העולים. נות

עצמו. על־ידי ובחרו אלו נציגות
העולים המחנות פ., מ.

 המלצות המציאו מהמועמדות ניכר חלק
 משתייכות שהן התנועות מטעם רשמיות

/ אליהן.
צב לתחרות תמונות לשלוח להתחיל אפשר .מתי

7 ׳57 רית
חדרה רום, צביר,

לה אהסס לא התחרות. באופי שנוכחתי אחרי
הבאה. בפעם מועמדותי את ציג

רמת־גן לויתן, רותי
בטח.

או נוסח לצמה שלי זנב־הסום את אהפוד אם
 הרנשה לי יש אנב; 7 פיכויים לי היהיו פירה.
הצמות. אופנה תתפתה שכאן

מיפה ורדימון, רנד,

 צב־ בתחרות כשופטת דמארי שושנה של מינויה
 לה מעניק הייתי אני מאד. מוצלחת היתה ׳,56 רית
השנים■ כל של צברית התואר את

תל־אביב שליט, יד,ודד,
 לשחק, יודעת שהיא אופירה. על סיפרתם הכל
 יל־ ולחנד פסנתר על לפרוט קראקוביאק, לרקוד

עי צבע מהו : אהד דבר רק לציין שכחתם דים.
תל־אביב גולדברג, לוי7 ניה

חומות.
סדינים של שאלה

 בין הדעות זיהות על לשמוע. אולי תתפלאו
 לב־ לפדינים בקשר גורי וחיים בן־נודיון פולה

).961 הזה (העולם צבאיות ושמיכות נים
 רש־ (הבלתי הפגישות שבאחת מספרים בנדוד

 מהמסייעת. החברה עם פולה של כמובן.) מיות.
 עם ישנים אינם צה״ל שחיילי להיווכח התפלאה

סדי מספק צה״ל אין אם לשאלה לבנים. סדינים
שלילית. לתשובה זכתה לחייליו, לבנים נים

מה למטה שזה לכם אומרת אני אחות, ״בתור
שר־הבטחון• אשת הכריזה מינימום״.

צה״ל יג.,
1 צודקת היא שמא

השאלונים מלחמת
ה השאלונים שענין לומר רוצה אני רבותי,
 גבול, כל עובר כבר )962 הזה (העולם משפטיים

 בלתי־ אישית להשמצה הופר זה משפט. במקום
 את להכות חדלת מתי :הפרינציפ לפי מרוסנת,

7 אשתו
נתניה ראובני, רון

 עליו אמר שאויבו האדם את לי מזכיר זה
 ברחו־ ההוא המסכן רץ כך אחר יצאנית. שאחותו

 עזר לא זה ״ 1 אחות בכלל לי ״אין :וצעק בות
לו.

עפולה בן־עזר, יוחנן
 ל־ עמום שהגיש השאלון את כשקראתי . . .

 כשקראתי אולם מכעס. הסמקתי שורת־המתנדבים
 רווח לעםזים, שהונש המתנדבים של השאלון את
!כבר אז כבר. אם ! כנמולו לו שילמו הם לי.

 רחובות בו־אל, אסתר
 על זח לשפוד שבמקום בריא יותר לא האם . . .
 ו־ החוצה לרגע יצאו השמצות. של קיתונות זה

7 באגרופיהם כגברים. הענין את ינסרו
ירושלים ■מלמן, יהודה

החשבון על בריונות
 ב־ העבודה בלשכת ששבתנו המובטלים. אנו,
 לכם להודות רוצים ),961■ הזה (העולם רמת־נו

 ש- הארבעה אנב, לשביתה. שנתתם הפרסום על
 בריונים הם אלה אלמוני□. אינם אותנו היכו

מו והם חשבוננו, על שמנה משבורת המקבלים
הפועלים. לכל כרים

 כאשר לנו אמר העיר, ראש קריניצי״ אברהם
פוע 520 עליה שחתמו פטיציה עם אצלו, היינו
״רע האלה המלים את מלא, ושכר לתעסוקה לים

 ׳׳ 7 יש מה תרעבו. אז בים.
 בל לטובת פעלנו כי קבוצת־לחץ. לא אנחנו
שגוה לשביתה להצטרף לכולם והצענו הפועלים

מ ישראלי, אפילו פועל. 500 עבור סידורים נו
 שלנו השביתה ללחץ שהורות אמר הלשכה. כיר

העבודה. מקומות את השיג
 הפועלים בשביתה. מבודדים היינו לא אנתנו

לירות. עשרות לקרן־השביתה תרמו
רנזת־גן ברורה), לא (חתימה

1956 שלמה, משפט
 פייגה כי לקבוע כדי פעמיים להסתכל צורך אין

 נתד של אמו היא )962 הזה (העולם רוזנבאום
נמ בשני לו דומה היא בסר־אנינוונטש. קלמן
ה את במראהו מחזק רק אלי, הקטן, בנה שים.

הנחה.
 חיפה הלפרין, שולמית

שה היתום, ללב. נונעת אנושית טרנדיה זוהי
ב קשה במצב עומד אמהות. שתי של בנן פך

 אחרים, ילדים כבר יש להן מהן. אחת מכל יותר
אם. ללא נשאר עדייו הוא ואילו

תל-אביב כהן, ציונה
חוזר השר כן

 (העולם השר בן את ושואל חוזר אני שוב
 חוג ובקיום בארנון טעם מת : )958 ,961 הזה
 המשותף הגורם בעצם, מהו. ? שרים בני של

? שרים בני להיותם פרט להם
 ליצירת להביא היכולים המשותפים הדברים

 קשר המשמשים דברים אותם בדיוק הם זה. חוג
 את להקים טעם כל אין לכן אחרת. חברה בכל

המוצע. החוג
ה לאלה שיפנה חברה, מחפש השר בן אם

 אולי או תנועות־נוער. למשל. כמו כבר, קיימות
 נציג יהיו שבו יותר, מעניין חוג להקים כדאי
כמובן). ההורים.. <של ומקצוע מעמד מכל אחד

א משק שר, בן לא אותו
להלנה מכתבים

 חברת והנני בגרמניה. חיה אני לא-יהודיה. הנני
 היהודית• שיתוף־הפעולה חברת של המבורג סניף

נוצרית.
 מדינת של בהתפתחותה מאד מתענינת אני

 בבעיותיהם פעיל באופן משתתפת ואני ישראל..
 עם קשר כל לי אין לצערי, מקומיים. יהודים של

 תודה אסירת כן, על ואהיה, מארצכם, מישהו
בש צעיר מתכתב במציאת לי תעזרו אם לכם,
בילי.

 שאינני כיוון הנרסנית. בשפת להתכתב אעדיף
האנגלית. בשפה היטב שולטת

לינבורגר הלגה
:המתכתבת של כתובתה
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של הקולנוע מדור עודד שכתב מה נכון לא
(ה מזעזע הוא קלין על הסרטון כי שאמר כם.

 ביותר המשעשע הסרטון זה היה ).962 הזה עולם
מ אותו להביא התחלתי שראיתיו, אחרי מסונו.

ש היפה הנערה בנלל רק ולו המכולת, חנות
 זה את תספרו אל אבל בית. עקרת בתפקיד שיחקה

לאשתי.
 תל־אביב גפני, יצחק

 סז אותן לשלוח עלולה היא מדוע?
? המצרן את להביא לחנות, ביום פעמים

4
963 הזה העולם


