
: הראשי העורך
ר' אורי אכנ

 : המערכת ראש
כהז שלום

:עורכי־משגה
רי איתן, דוב סלע או

:כיתוב עורך
קשת סילבי

: תבנית עורך
*זו מ הר א

:המערכת צלם י :הראשי הכתב
א זזןיר יזזודח הרניל שרגא

: המערכת חברי
רול. איתן גבי. ניצה ביבר, ישראל  נלילי. ליל' נבי

 חרסזל אברהם זוהר. רוני ורד. רותי הורובי־יל, דויד
בר, אוסקר או שח מ שם. מ ס סטן, אביבה ל  עסי

תבור אלי קרץ. שלפה קינן,

 ; מעכדה מנהל : דפוס עורך :הראשי הצייר
אל מו ר ש תו ח בר דולל נתן אריאל ארי

 המברקים מען תד־אביב, 6 גדיקסון רזז׳
 26785 (ללפון ,156 ד. ת. ״פולנזפרס״

בט״ס תזה העולם : לאור המוציא
25204 סל. ת״א בע״מ, ישראל דיוס

ר אחראית המערכת איל ת תוכל עבו עו ר  הפו
ד כ ר פי ת עבו עו ר ת פו סו ס ר פ ת ס  הכו החת ה

ח תרת ד לבוחר׳׳, ״דו״ח לצרכל״, ״רו׳׳ דו־  ״
בו׳ לנוסע״ ת ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

ח המדור על־ידם. ינבדקות  כולל לבורר״ ״דו׳׳
ת עו ת מטעם מוד סלנו  ציכירייס וארגונים פ

כנן אחראית המערכת איל אשר  ול לתו
ת דעות עו ב מו שאינו בהל ה ת ו שקפו  ב מ
המערכה דעות את שהיא צורה שום

תר הנקרא העתוו ה ביו נ מדי ב
פרוטה 350 :הנלהיר . 5.4.1956 תשט״ז ניסן כ״ד . 964 הזה העולם

׳7''*2
 נחשון משק עלון עורך קיבל הימים באחד

 : הנגר מיהודה הבא המכתב את הרכס, על
 הרכס על עתוני בחבילת אחד ערב ״עילעלתי

הנק השבועון את השניה עיני צדה ולפתע
 בקבוץ, ביותר והמבוקש במדינה, ביותר רא

 תפיצתו האם להרהר התחלתי הזה. העולם
יערי לא חברינו והאם תגדל לא עתוננו של

?״ הנ״ל כדוגמת ייערך באם יותר כוהו
 מודפס ,6 מסי גליון הרכס, על נולד כך

 מתכונת לפי כולו העשוי במכונת־הכפלה,
ב להיראות צריכות השער על הזה, העולם

 המשתס־ ״רשימת : הכתובת ליד בורחות, נות
 .מורא. בלי — הקומונה ־ל1בע מנשיאה טות

תקרא.״ רק ״חינם, : המחיר
ה רשימת כמיבן, מתנוססת הגליון בראש
 ובלי מירא בלי נובח כלב עם יחד מערכת,

ה מציין היקר לקורא במסתב משוא־פנים,
ה בשמועות אלד״ טרופים ״בימים כי עורך

ש במשורר״ ניתנות השביתות רבות, עבודה
יור הסרטים לחיינו, יורדות לגזר הגיוס עות
 קצב מראה — לכתוב זמן ואין כגשם, דים

הנו של ואינטליגנציה עירנות על הכתיבה
 תש״ח דור יודע כמה עד מוכיח שלנו, ער

נשכחים.״ בלתי ערכים לעצמו להנחיל
 מכתב השאר, בין כולל, המכתבים מדור

 : התוכן הוותיקים״. ״שיכון הכותרת תחת
 שנים צריפ׳ניק : חתום רוצה...״ אני ,,גם

 אין — תרצד, ״אם : המערכת תשובת רבות.
אגדה.״ זו
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 של מאמרו בולט אפירים פסים שני בין

 מידיהם״. אותה הצילו — ״הנידון : העורך
: במלואו הנהו

 באצבע הקיבוץ דלת על מקישה ״השאלה
הקי בכל נשמע הנקישה קול קרה. מתכתית

יהודה. הרי בין ומהדהד בוץ
ל שהזמינה מופשטת שאלד, זו היתד, פעם

 היום מופשט. רעיון על מופשטת מחשבה
תשובודממש. התובעת ממקל, של שאלד, זוהי

 אותנו ומשליכה בעורף אותנו תופסת היא
ב מחר שתשנה האכזרית, הברירה מול אל

! מיד מתעת מלחמה חיינו כל את בוקר
 יום מדי נפתחים •חדשים חוזרים מליוני

ומ מהם מציצים עכברים מליארדי ביימו.
ב יבצעוה אם ד,השמד. מלאכת את בצעים
חל מנת יהיו לחץ ומים צר לחם — הצלתה

קנו.
 בבקעות החבויים הנרחבים, הדגן שדות

 רענן, אביבי ירק עתה המוריקים ההרים, בין
כ שאיננה המכר, שבסכנות. לאיומד, נתונים
 הקרחות להשמידם, מתנכלת בתורה תובה
ה למצפץ אזעקה כאות הן ושם פד, שפשו
במ ללחום אחד כאיש לקום הקורא ישוב,
זיקים.
ל עומד כשהוא אדם של בחייו רגעים יש

להיאבק עליו מצפונו. מול הבורא, מול בדו

 עתה להחלטה. כוחו כל אח ל״יים עצמי, עם
להכ חייב קול, לו שיש מי כל תזמן. הגיע

האישית.״ דעתו מה ברורות ריז
ה מתחתיו צוחק, עכבר : המאמר במרכז

!״ האויב ״זהו : כותרת
¥ ¥ ¥

: השאר בין מנבא, תצפית מדור
 עקב הבחורים, בתלבושת לשינוי צפה •

מ שהגיעה הרבה והחצאיות השמלות כמות
אפריקה.

ה לפני מרתק קרב להתחולל עלול •
הע עם החדש, בבית שהתפנה לחדר כניסה

הברי בירושלים. לעבודה (זבל) חיים ברת
מהוותיקים. שאינו זוג או רווקים שני : רה

: אנשים מדור מגלה זאת לעומת
ה שיחדור על חיים שנשא הנאום ״לאחר

בע את להגשים ומשפחתו הוא הלכו אשת,
ה במשרדי למעשר, •הלבד, הגבר שיחרור יית

בירושלים״. סוכנות
ב ? לרותי מכתבים בלי להתקיים האפשר

 24 בן בחור : מהם אחדים הנר, שלא. וודאי
או בשטחי בור שאינו וגברתן, נמוך ),354(

 מת־ אבל וספרות, מוסיקה ריקודים, מנות,
 למעשר,) (תלכד, מסעים בבעיות במיוחד ענין

 עד שהיא, נערה כל עם להתכתב מעוניין
חשוב.״ לא היתר 30 גיל

 לך שאומר רוצה שאת מד, כל : ״אביבה
ה הצריף בחוג ולהצליח להיכנס כיצד היא

מט בזה רואה את מדוע יודעת איני עליון.
 כל זאת. מהבין זקנה שאני יתכן נכספת, רד,
 בזנב־סוס, להסתרק : לעשות צריכה שאת פד,

וכר. המחשוף, את בס״מ להוריד
: בפשטות קובע תזכיר מדור
 מראעל שידע זד, היה הכרס על לא אם ״מי

 מה ידע הכרס ״על י״ בת תיוזלד לרבקלה כי
 — עיבדה שאמר. מד, כשאמר אומר הוא
נכון.״ זה

 לבנות שאלון כמובן, מכיל, האחרון העמיד
: השאלות הצעיר. הדור

י לחייך תכלית שיש מרגישה את תאם .1
אותך? מספקת בסניטריות העבודה האם .2
 כלא, בית (א) : בעיניך הוא הקיבוץ .3

(ל) לינה, מקום (ג) החיים, מרכז (ב)
מריבה. בית (ד,) מבטחים, נמל

? לבחורה חצאיות שתי מספיקות האם .4
״ממ : לילדך לקרוא יש לדעתך, איך, .5

? ״חמודי״ או קטן״ זר
 (״על קולנוע כמו מדורים, הרבה •עוד ישנם

 כרטיסי־ שיתן הקולנוע על : ממליץ הכרס
 ?״) לחרבן או קקי (״לעשות חינוך חינם״),

הקומונה. מחסן של לצרכן דו״ח כולל וכר,
 יותר, מדוייקים פרטים לקבל שרוצה מי

 ויקבל נחשון במשק ביצורים לעבודת יתגדב
מקווה). (אני חינם גליון

מכתבים
הכבד העז־ד

שער העומדים  חג ברכת •טאו חאדם, לחרות ב
1 החרות

 ירושלים ביגה, יצחק
שר ם ...״ חכ  למעל הבלתי־סופק מאבקכם על כו

שר... הצדק היו שאו לבדכם שאתם יתכל לא ו  ת
אי כל על. הלה. הכבר בעול ר לקהת הזה העולם קו

.. חלק ע אני בו.  תקח הזח העולם שמערכת מצי
קוראים. אירנול ותילום בידים הענינים את

לוד פיצ׳ון,
קבלו תי את ... ת. ברכו שיכו הלבביו מ  בדרככם ה

י לו ת מי תרו שחיתות ולרדיפת נס באריל... ה
צה״ל טאיטו, נסים

ם בעתונים שת האחרוני ה מורג מ ת פנ תי סלנ ס

מת ה מסוי ת ס ת ה מפלנ ת תחרות. ל מו תפרס רשי מ
 היהירה המסלנה זודזי ובאדר. שייב בניל, על מות
תם שלא ל. בה מצא  את להגדיר דעתכם מה ססו

 ) להרותניקים עצמכם
זה. מבתב לפרסם דם לכם יש אם נראה

ירושלים לוריא, אבי
א־ן. לא,

כחולות ח הכיפות
 האוהדת הכתבה על שטחתי עקיבא בגי בחבר

 (העולם חכסר ובי יש לביצור שלנו היציאה על
).963 הזח

שביעיות בני 500 יצאנו, שמיניות, ה  לביצור וה
תרנו ובזאת הספר. ישיבי  השגתי המסע על וי

כון זה אין אד ולמצדה. לנגב  התנועה שמנהיגי נ
ת שנצא רצו צו  הוא ההיפר בלבד. ־ דתיות לקבו

 שאנחנו הודגש הארצית ההנהלה בחוזר הגברן.
שובים דווקא לצאת מעונינים  על שלנו. לא לי

בינו מנת תנו שי ם. בנו יראו ולא או ססתגרי
חיפה המפיץ, ישראל

 אם כי עקיבא, בני למלהיגי היתה לא הכוונה
הפ,יעל־המזרןזי לסבהיני

הציני הקונגרס
מרו הציונית, להסתדרות חעורד של יחס< א מ  ב

ת״ ״קצת ש )961 חזה (העולם ציונו  מדהים. ממ
מו את המגרש לבן דומה הדבר תו א  מסגי מבי
זקנת. שהיא

שרת נולדה ,8ר־ בת הזאת. המדינה ...הרי  מל
ת אותה של ומדמה תיו את שריכזה ציונו פו אי  ש

עלות תר הנ ו ואת ביו בי א  שד ביותר ההירואיים מ
הזאת. למטרה היהודי העם

חיפה חת, משה
 הדין מן רעה, לתרבות יוצאת כשאמא

מוסר. לה להטיף

ככדזל ילחץ חא־׳פל כוח
סליו רצה על המאמר  אך >963 הזה וחעולם ס

שר שטר ביל שההבדל הנחתי את מא  האמרי- המ
שטר לביל קאי טי המ שניהם ונעלם. הולד הסוביי  ל

מות ת מג מ-ו אליס מסרי  הצביע רק מובהקדת אי
שונה.

נתניה ראובני, רון

ש בעסקים עצמו את  הרנש אף על ים, המבאי
המשפחתי.

אתי ממש נזדעזעתי כן ...על שקר  בהעולם כ
ע בן־גוריון שדויד )963( הזז? פן הופי או  הפגנתי ב
.....תיאטרון... בהצגת בנוי בצד

חיפה נצר, גילה
שיא  האב בין להפריד כוחכם בכל ניסיתם ...ל

שיד ודבז ריון בפולחן ולהמ דנו לו ב אי  לא כ
ם. דרה  קבל ומפגין עצמו בן־נוריון בא חגה בלו

שי ועדה עם סדר הם בנו שמע עיניו... ב ב
חולון גורי, אברהם

שכל יש ח, מוסר־ה  בטו
מו סכ  : חפץ אני ל
ח אין לעולם  התפו

פל רחוק בה כ*עין. נו
לוד כהנא, ישראל

 ח״ב לא העץ אך
אחריו. ליפול
מאויים כנסה מכרה

מו שוו יעקב של איו  >962 הזח (העולם ש
ד. שג לא אם הקווים את לעבו  על מתקבל הסדר יו

סה, 'עם הדעת ת. שיטה הוא מס־הכנ  עם מצויינ
ם שה דזפסים, שנת תו  לי איל כד. אני נם אע

שלי. הרדיו את שיעקלו השק' כל
 ירושלים שמחון, שלום

עלולים עוד הם : שגזחון הקורא ■יזהר
ללנת. לך לתת

כגוב האריות
סו א מ  החיים, >961 הזה (העולם הלפריל לרפאל נ

ם' שהוא כנ ב נ כלו ?האריות- ■ ל
תל־אביב שמואלי, שלום

תו _ ס ב הלפריז רפאל •טל כני ת, לנו  מזכירה האריו
עה הכריחה את ד־ דו ת שני על הי  העולים האריו

ר קרקס. לז־רת מ ״אם : לרעהו אהד אריה או
אלף תסתכל ם. ישר למ ״ לד יעשה לא לעיניי ם.  כלו

חז זו איל מזה. הדל בו ס גדולה נ כנ הי ב ל כלו  ל
ע אינו שבע שאריה ידוע אריות. של לרעה. נוג

 תל־אביב סלומון, יהודה
 סלומון הקורא את ברצון יצלם הזה העולם

 בגן־החיות (השבעים) האריות לקלוב נכנס
מראש. לנו להודיע נא בתל־אביב.
לרותי צנחנים

ת על לקרוא לי נמאם כויו שים הז לעצמם שדור

הארץ עד שחר
ר הזה העולם שעורלי יתבל כ ת יו פ תקו תו מ  היו

שה את האריל מערכת הכד ת הנע ת ע אף זה, ב  ו
שנתו על אני תמה כל פי על  השחר חסרת ה

ם ״איל שבדזאד׳ל ת בעלי כתבי ת דעו  ויוזמה עצמאיו
 הערה על מוחה אני >.963 חזה (העולם עצמית״

ם בה שיש זר, שי פניעה. מ
מאמם, שמעון

תל־אביב הארץ, מערכת חבר
 הארצאי של בעצמאותו מפקפק אינו איש
סאנדנל.
משפנזית תלות
ם לאחר סו שופט של פסק־דיגו פר ש הלו', ה במ

ט ד על להגן יצאתם נרינודלד־קסטנר. פ בו שופט כ  ה
ציו נגד שמי צימתם מ תו. את ו אי־תלו

אך ט דופי להטיל הונן זה אין ... שופ  אחר ב
רק. אד ם ו שו  .רוחכם, לפי איננו שפסק־דיגו מ

פי ט של פסק־דינו אחרי שעשיתם כ שופ  פרין ה
ח זה דבר ).963 הזח (חעו^ם כי  צ:־ כל ללא מו

ם שאין ססק של בלתי־תלוי. עתונכ
מחניים משק, ציבולסקי, צבי

האדום הרקע
ם, הרקע ניתן כל, אם למה.  להבדיל לא אם האדו
ח טוב  אני ? השירותים מחייל הקרבי החייל את ל

ר בו תר רבות הקלות לו לתת שצריך בהחלט ס  יו
שר ! לוחמים הבלתי החיילים מא

תד־אביב לויס, שמעון
ובלעדיהם כתיירים

מו התיירים ידעו איד רס תינו את שפי מונו  ת
 שאגו >961 תזה העולם של המכתבים (בבלדור

ראי ? הזה העולם קו
ח שתקד בפס עתנו טיילנו א דו, ארב מני שר ב א  כ
שתי נתקלנו ת. ב כוניו  תיירים 15כ־ היו בה מ

תם הדרכנו אפריקאיים. רם. או בו איננו בסיו ס
שינו רים ה. מיוחד משהד שע  מדריכים היינו בז

לא. או תיירים אחד. בל ברצוו
רמת־השרון פייפר, אורי

מלים כלי
. . ש .  כדי במלים להתבטא איד יודע איני ממ
 שנתתם מה כל על מרנייט שאני מה את לחביע

ר לי תו  הרחבת זה היה אם הזה. העולם קורא ב
פקי חת או הכלכליים, או חסדיניים או  עיני פקי
ל ביתם שד, למנננו ה שאר כל של במקרה או החו

ת תיו אלפי לי שהגשתם אמי  אחרים. קוראים ול
חולי תודח שאו אי ת ו שמו תיבם התנ פו ז שאי

צפת כספי, אמנון
התפוח ורוח הכן האב,

אז שית מ עילויים רא ם על שלכם ו מו  בל-נורילו ע
 בל-נוריול. דויד של עמדתו אחרי בהרדדז עקבתי

ימבד ולא הצד, ם? שיעמוד לבי בכל חתפללתי

ת הצנחנים. ת הכיפו מו אדו ת צצות ה כלניו  נם כ
ת' של במדורה .963 הזה (העולם רו  חודש לפני )
עה לה שלחת' ד ם מו סו ה. לא היום ועד לפר ס פ ד הו

חיפו שמיר, גדעוןמינו את מין מצא

רכם פו  (העולם העובר של המיז קביעת על סי
ר )963 הזה ר את לי מזכי פו תר על הסי  הסיני הסו

שותה מי שכל והבטיח מים של בקבוקים שמכר  ש
ח הוא בן. לו יהלד אותם  הכסף את שיחזיר הבטי

בת. לו שתוולד אדם לכל
פן מאחר טי שבאו טיס  מל <■׳.035ל־ בנים נולדים סט
תו הרי ההורים. או  רק להחזיר ואליו היה סוחר ש

שניה והמחצית שנבה. הכסף מחצית את  היתה ה
נקי. דהה

 ירושלים בלומנפלד, יצחק
 עצמה את בדקה נם דנון הד״ר אם תמה אני
 בל לה יהלר אם מראש וקבעה הריונה ב-טעת

ת עשתה הרי בו, אם י בת או  כי גדולה. שטו
ד, את שינלה הלידה. ליום הנדולה חצפיה  הוא הסו

תר היפים הדברים אהד האם. בחיי ביו
 קרית־חיים רוזן, מרים

אב כ ש ... שלו ת. ל חה אני בנו ד בתוקף מו  ע
אב כי ההנחה א ה שם הו תי היחיד הא ע בי ק  מין ב

ח אני העובר. טו אה ב מ  היה הדבר לו כי אחוז ב
שם מי אז בנים. רק לי נולדים היו בי תליי  ז א

ה נרגז, אב ר ד ח
המממ.

פס לא שאני מה א תו ה יכולה■ כיצד הו  יפהפי
 הכרו־ כחקר 'יבש במדע להתעסק הנול במתילדה
ם מי סו 1 מו

 תל־אביב שליט, יהודה
 בעלת היא העובר של מינו קביעת על דיתנלית

שיבות ד רבה. ח פל רבים. לדעת בניגו  כזה באו
ד להכיל מצפה אם בל תוכל ד בעו ע דיו את מו  בנ

 לילדה ורוד המקובלים, הצבעים לפי התינוק. של
לילד. כז)ול

תל־אביב פרידמן, זיוה
וכניהם שרים על

ם אולי  שרים בני להכיר 'כיצד להתלבט במקו
הו. מו  >968 , 961 הזה (העולם השר בן •תנדב כ
אביו מה יגשים בספר, לעבודה אי ש ד  קורא בו
שות לאחרים ? לע

 רמת־גן טל, אריה
שם מה בדה המסכן השר בן א עו אביו ב  ? שר ש

שתעמם שהוא בטוחה אני תו, מ ב בי ס  פן ועל ב
ת עם דעות להחליף רוצה ו ם/ רי ע ם נ  הנמצאי

לו. דומה במצב
חדרה רוט, צביר.

תקהינה. בנים ושיני בוסר, אכלו שרים

)964 הזה (העולם2


