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פה קינן. תבור. אלי קיז. של

:מעבדה מנהל :דמום עורך :הראשי עייר
ם רוזז נתז אריאל אריח ברתור ואל •

כן עבור אחראית חפערכת ■יז ת תו רעו  הפו
ת עבור סלבד רעו ת פו  הכו תחת הפתסרסמו

ח לצרכו״. ,.דו״ח יורת ״ דו ר לבוחר״. ״  ״דו״
סע״ כו׳ לנו ת ו כנו  המערכה חברי על־ידי המו

ח הפרור על־ידם. יגבדקות ״ דו לי לבוחר״ ״  כו
ת עו ד ת מטעם הו  ציבוריים וארגונים פסלנו

ר ש ול לתוכנו אחראית המערכת אין •
ת ת דעו בעו אינן בחז הפו ש ת ו שקסו ב פ
ס ה מו ר א גו המערכת רעות את שהי

תר הנקרא העתוו בנמד־גר. ביו

-7׳

 של מרכזי נושא הזה העולם היה השבת
 הארץ. כר,־זבי בתי־כנסת במאות השיחות

 הציבור יגיב כיצד לדעת מאד סקרנים היינו
המדהי הגילויים סידרת על האמיתי הדתי
ביז או ״דת הכותרת תחת שהתפרסמו מים
ה בין שהיו חברינו, של הדו״חים ?״ נס

 ועודדו לחלוטין אותנו הרגיעו מתפללים,
מאד.

 רק לא מלא באימון התיחם הדתי הציבור
 המונות לכוונות גם אלא עצמם׳ לגילויים

ה נשמע מקום בכל כמעט המערכת. של
 מסתבר !״ צודקים ״הם :;באידיש) פסוק

 עסקני נגד המרירות אין מקום בשום כי
ובצדק.■ דווקא. הדתי בציבור כמו רבד. הדת

 שליחי נתקבלו לא מקום בשום אולם
ב כמו כזאת בלבביות השבוע הזה העולם
 הוזמנו הם שפריר. חב״ד׳ חסידי של כפרם

 שום נובח לא בד, לגמרי, פנימית למסיבה
 אברום, הרב ).7 עמוד (ראה אחר עתונאי

 :ליגלג המערכת. צלם את נישק היום, גיבור
ה את אבל גופות. רק לצלם יכול ״אתה
?״ לצלם יכול אתה נשמר,

 על סיפור אברום הרב סיפר אחר־כך
 לפטרסבורג. ממוסקבה סוסו על שרכב אדם
ל לסוס גם ונתן לבו את סעד תחנה בכל

 ״רק :לעצמו הסוס אמר תחנה ובכל אכול.
לאכול.״ שאוכל הנה, באנו זה בשביל

 אמנע הזה העולם אנשי :מוסר־ההשכל
 סקופים אחרי ברדיפה מלאכתם את עושים

 ריבונו־ עליהם רוכב למעשה אולם עתונאיים,
הנס כוונותיו לפי אותם המכוון של־עולם,

תרות.
+ + *

 כתבת הזח העולם פירסם שנתיים לפני
ה באחת עובד. דויד האגרופן על שער

חמו נערה בחברת מבלה נראה הוא תמונות
 י תמונות כמה פירסמנו שנה הצי לפני דה•
 הופיע מהן ובאחת בחלץ, הנפט גילוי על

ההיס ברגע המגדל על שעמד מזוקן, גבר
 וכוסה האדמה מחיק הנפט פרץ בו טורי

על־ידו.
 נישאה השבוע : מאד פשוט י הקשר מה
),18( ארקין גליד, בחור• לאותו נערה אותה

ביו (וד,רציניות הסופיות המועמדות אחת
אח בתפקיד חיילת ׳,56 צברית לתואר תר)
 יוצאי־ למשפחת ובת שלישי דור צברית ראי׳

 שעלה ),24( כרמל למורים נישאה לבנון,
היא שגליה מאחר מצרפת. שנים שבע לפני

ארקץ כליה כלה
לשו בעיות אין אליאנס, כית־הספר בוגרת
ניות.

 במשך פעם מדי מורים יעדר כקודח,
 חמשה של לחופשה יחזור ימים, עשרה
 שנקרע עד אתלטית, לשעבר גליה, ימים.

מב באיצטדיון, התחרויות באחת ווריד לה
טובה. עקרת־בית כל קודם להיות עתה טיחה

מכתבים
המינץץ על יודע אתה מה
שראל, פרם־פוליצר קיים היה לו  הייתם בי

 של הביזנס על מאמרכם עבור בו לזכות צריכים
 בו היתה ).971 הזה (העולם סועלי-אנודת־ישראל

ת :העברית בעתונות נדירה מזינה ת הנינו שי אי
 המסקנות, בהסקת בלתי־נרתעת הריסות למופת,

ת השנת של ועבודת־נמלים או ת. מ בדו  זו אם עו
שמו הרגילה, רמתכם תי ר מהיום. קבוע כקורא או

נהריה חן, ישראל
חן. הקורא חן־חן,

ציני כד כל בסננון מינצה־ך היה ...האם ? סינ
רמת־גן גלאון, שמואל

אינני ץ, לחבר-הכנסת קרוב ... ע  אני אבל מ
א ש תו את נו אני השם או שב ו  הגזמתם שאתם חו
אד ץ השם בסירוס מ ת מינ ם במאו וצי סירופי

ם. רופים שוני
ירושלים מינץ, יצחק

מינצודק. הקורא
לי ב״ה... ם בדבריו צדק כב׳ או  על הנכבדי

לשאול לי ירשה ברם סועלי־אנודת־ישראל, מפלנת

 ?זו קטנה מפלנה על דווקא כב׳ נטפל מדוע
ע ש כב׳ איו מדו סה תשוסת־לב מקדי למפ נם רו

שה הפועל-המזרחי, נה תן כל את העו שי או  מע
ת? ביתר העוול שיו פ חו

 ירושלים ליברמן, הכהן שלמד,
, ליברמן. הקורא סבלנות,

 נציני שרוב כד. על שיערער מי היום אין
 ודלי רוח קטני שהם רק לא הדתיות המפלגות

ש אלא אישים, בדתיותם. ספק גם להטיל שי
היג לתואר זכה בתפוצות. לפנים,  גדול אדם מנ

 נכבש בארץ נפש. ואציל כפיים נקי בתורה,
שד' וגם' בורים על־ידי ההגה  חוצפתם בכוח נפ

כו ויהירותם... שי מ  בה רבה ברכה כי בסדרה ה
רבה. בזהירות אולם —

ירושלים שטרנבוי, ב. עזרא
שה אומרים היו מה אוני שלו הקו המאה נ
 מסטר- איצלה רב סלטנר. ישראל רב — דמת

 אומרים היו ? מקלם זיסל שימחה ורב סבורג
: אי ד צחנו, בוו ״ 1 ביי ״ני ! חנו צ היו הם כי ני

כלי ננד קודש מלחמת שלחמו הראשונים  לחם או
בכלל. הרבנים וננד חינם

סלטנר ישראל שרבי כך, כדי עד הדברים הגיעו

ב, חבר לו היה כי התאונן אל הרב טו  סלטי שמו
א נר. אלו ונתקלקל. לירושלים נסע והו תו ש  או

ע. א מדו ה ענה, הו א ״הלא : וביה מני נעשה הו
ם...״ ראשי רב שלי בירו

תל־׳אביב קורבמן, יוסף
 שהרהבתם על מיוחדת להערצה אתם ראויים

שכם עוז הצבי מסווה את סוף סוף להסיר בנפ
ם אלה והמירמה... עות ש. מעוריהם היוצאי  ממ

שו החזיר, ננע לביעור ם ע שי ם ועו הזי מעשי ש״
ח זה רות״ 1 דידם לנבי טהור מונ

 ירושלים הללי, י. יצחק
כין לא ... צינ כי נ א״י נ  (במועצת הקיצוני ס

א לא חיפה) עיריית התע בפתיחת נם פסול מצ
דו לא הוא אם בשבת. רוכה  כפנו״ התפטר"מתפקי

שי, ת זה היה מצבו. את להבין יש חו סי  קשה. נ
ע עד חברך את וזדון ״אל :אמרו חז״ל הרי שתני

״ ועל למקומו א)... הכס
 חיפח ברומברג, ד.

 יהיר המשיח לימות ״רק : גם אמרו חז״ל
 מזיו ונהנים נסאותיהם על יושבים צדיקים

השנינה.*
א המאמר את שכתב ...האיש ץ הו שסינ מק ס

עי... צו
בני-ברק הופר, חנניה

ודירותיו דור דוד
אה לא בכלל תי מפלי  של הדירה עיסקת או

שכול לוי האוצר שר  בה אין ).970 הזה (העולם א
ש כל גם ם הם אלה : חידו שו קלאסיים מעשי  שנע

ת בכל ונעשים א הנחמה הגויים. סדינו  בזה הי
היגינו  אורח לכל במתנה תנ״ד ספרי נותנים שמנ

הם צדיקים איזה לעולם להוכיח מנת על גוי.
 תל־אביב בר־דג, ישראל

הספר. מעם וספסרים תורה תצא מציון כי
סטרי מי  ארצות־הב־ או ברית־המועצות, ממיני

שה של בדירה מסתפק למשל, רית  1 חדרים ש
לו  שר של הצנועה שדירתו בחשבון נקה אם אפי
ם מהו הרי לירות, אל!ז 75 עלתה האוצר  הסכו
 אחת. לשנה המדינה תקציב לעומת הזה הצנוע

ת המסתכם ליוני במאו  בגלל האם ? לירות מי
ת להרעיש כדאי כזה סמלי סכום למו  ולבזבז עו

ם שני  1 הזה העולם של עמודי
 רשות־הפי־ ביו מחולק שהבם!ז כותבים אתם

שרד האוצר. משרד תוח, השי ותקציב העבודה מ
ע אני הפיתוח. רשות של כון כנ שו  שכחתם כי מ

שכול שלוי דו ירום — א  אנף ראש גם הא — הו
ת של הקליטה ת. הסוכנו  הקליטה יש, מה היהודי

שכול את לקלוט עזרה לא ? א
ר ולבסוןז, ם את חלקו :בחשבון שיעו סכו

שלמי בין הדירה, שעלתה הכסף.  בארץ המסים מ
מה תוצאה ותקבלו בחוץ־לארץ. והתורמים  :מדהי

ל. לוי למען בודדים נדושים תרם אדם כל שכו  א
שט זקן. לעני אחד שילינג נדבה נתתי פעם  שפ
המרכזית. ■בתחנה ידו

 האוצר עם בשלום לחיות המבקש קורא,
מו כו עו עניו. של בסי ל בן־נוריוז הבי שכו א  ו

שנה. על צערם את פי המ 1 יו
מוצקי! קרית קוזלוב, חגי

והרעש השקט
פה לא )971 הזח (העולם אורז פרשת סי  הו

ת כטרגדיה אולם למדינה. כבוד שי  עמוקה. אי
עו מו אורו דברי ננ צ לבי. למעמקי ער ע

חיפה שוהם, רות
אד  המנו־ לכבוד הכתבה את לראות התפלאתי מ

 לחץ כל בלי — הודעתו שלפי רש-המשוחרר,
ם היומיים אחרי תיכה נשבר — פיזי שוני וא הרא
מה החזקתו ענייז כל שר  לפני במאסר. חודשים כ

שפט ץ היה הראתה. מ חו  ילמד שהחבר כדי רק נ
ת... השפה את נם כי  :כותבים אתם ועליו הצ׳

ש שבר״ שלא ״האי בתשובה... חזרו : נ
האנסי־קומוניססית הלינה שיבר, חביב

בישראל
 ישראל מרנלי על פראג ברדיו הכריז ...מי

ת קשה ? הפסולת יתר וכל  ? שמה ניכור להיו
את טוב. מרת ז רן או  מה אז 1 נשבר כן שאו

? הזה הטרסק כל
פתזז־תקוה אליק,

בנען לילות
 הר אל )971( הזה העולם נם הגיע סוף סוה

שה ואל כנעז א הא ־־־ ההר בנוף סימל־דרד שהי
לוי. שרה

מעת כאחת שו  על סיפורים רבות שנים זה ה
 קו עוד להוסיה רוצה אני זו. מעניינת אשה

שבאה לדמותה.  עמה, להשלים מאוסטרליה בתה כ
 את הזקנה שרה עזבה ברוגז. שנים כמה אחרי

תו נעלת הבית, תו לנור ועברה או  לילה באו
די. במקום סו
תו כל את בילתה הבת ומק סוער חורה ליל או

א ת על פי שוא המתינה הנעול, הבית מרדנו  לאם ל
הבת. הסתלקות אחרי רק שחזרה העקשנית,

צפת מ., דבורה
ה ם מ פי  ננען... בהר הלילות י

 באחד החליטה לוי שרה כי לציין ...שכחתם
 ״קריוז־ עצמה, שם על להר־כנען לקרוא הימים

א שרה״. חד שלט התקינה הי ש בכניסה מיו  לכבי
ה אד ההר, תו הסירו מתננדי  למחרת בלילה. או
תו הציבה היום שד הלילה. וחוזר שוב. או עש מ
ת רות  הסיעה ראש שמת עד ולילות, ימים ומאו

הזקן. ברזל הננדית.
צפת צפתי, אברהם

האישית הדוגמה
ע חזרתי ימים כמה לפני שבו ת מ ד בו ע ל. בי ש
 העניו. עצם על להתעכב רוצה איני בספר. צורים

 רק רצוני לכולנו. ברור זו בעבודה הצורך כי
 המתנדבים. שבל — והיא מעניינת עובדה לצייז

 הידוע לציבור שייכים במשק. לי שנמסר מה לסי
ר במדינה ת רוב בעל כציבו ט החובו עו מי כו ו הז

יות.
האנ של הבאה בהוצאה לשנות. כדאי ...אולי

שג הנדרת את ציקלופדיה, ? דמוקרטיה המו
יעקב באר שור, דוד

ם היו פעם  הזן. יעקב על הבדיחה את מספרי
 מחדרו בבוקר בשבת שיצא השומר-הצעיר, מנהיג
א משמר־העמק. במשק שהו  עבודה בנדי לבוש כ

ש ״ טוריה. וחמו בו ק ע הפעו אחד אליו צעק ״י
ב ״אתה במשק, טים ם?״ הולד שו  להצטל

ם העתונים למראה זו בבדיחה נזכרתי מני  והיו
ם ת המוצפי ם מנהיגים של תמונו לי צאו, תו  שי
 יום. או יום חצי של ביצורים לעבודת כביכול.

? מה מצלמים.
חיפה גרשמן, יוסקה

 שלא למה אז ודוחק. חיוני כה מפעל זה אם
ם יגייסו שי  אלה מבין כחובה. ימים לחודש אנ
ם, לשרות מעבר כבר שנילם אי שו כפי מילו  שע

מן ברוסיה ט הצעירים אחינו ? המלחמה בז מו
ק הכי בלאו רדים ם מיני בל על-ידי מספי  צוי

אחרים.
יפו צ״ פ.

בווין מול הרצל
ל: העורך א ה ש ״ ״מדינ ? ת ני ו הזה (העולם צי

אני )970 ה: ו נ ״ וכן ״כן עו א ו אולי יכול הו
ת לולא כי ולשכוח להסתנובב  היה לא הציונו

מצא ם נ תו אני. אבל בתל-אביב. כיו  של שתמונ
אב הד״ר מין ז תי, תלויה הרצל בני  שכחתי לא בבי

שכח ולא 1 לעולם זאת א
זכרון־יעקב וולפרס, אלחנן

ההיס מספרי באחד לדפדף עצמכם הטרחתם לו
 הייתם העממי. בית-הססר של המנוקדים טוריה

ם ת שקיימת לדעת מופתעי  ביניכם מעניינת זהו
קודמיו. לשעבר.. הבריטי החוץ שרי בווין. לבין  ו
 לבינו. ביניכם מה הבדל זאת, בכל שקיים, אלא
אילו דיינו. יהודים. אלף 600שב־ טען הוא  ו

ס הרבה, בנדיבותכם אתם. מי ה להגדלת מטכי
שוב הודי יי ליון למעלה קצת עד הי מי  ומחצית מ

המיליון•
תל־אביב כהן, יחזקאל

!״אותם מכיר לא ״אתה
של ביטול מ מו )969 הזה (העולם הצבאי המי כ

שי בפני המדינה שערי כפתיחת הו  חוסיין פול
מטורף! או אוייב — בו המצדד כל אל־נאצר. ועבד

פתח־תקוה ירון, אלי
או שלא אנשים ע מעודם ב  לא הערבי. עם במנ

שו אשר הם ומחשבתו. חייו אורח את הכירו  נע
ם לילה בן שים הערביים. לעניינים למוסהי  אלה. אנ

או לא מעולם אשר צ ת י רסו  הם משרדיהם. מכו
צבו אשר ת את עי ת המדיניו  אחראים והם הנוכחי

המחפיר. לכשלונת
ם ניסיתי ם עם לשוהה לפעמי שי ם. אנ  אשר שוני

שוב היה דברם ת ח ת. במפלנו שונו הש אליהן ה
 :הנצחית התשובה את קיבלתי תמיד אד תייכו.

מה  מכיר לא אתה ? הערביים בעניינים מבין אתה ״
״1 אותם

חיפה וורמן, טוביה
ערמתם עלמתי, עלמה,

אד התרשמתי פורה מ רה של מסי  על ארז אופי
ס המצרית הנצינה לביו בינה שנוצרה הידידות  בכנ

ם בנ(ת  האמת, למען ).971 הזח (העולם העמי
תו הזמז כל פיקפקתי בו שי לבחי מפעלכם של בח

ת. צברית רת ע אני עתה אופייני כנ שו הו בי מ  ז
ת בעל מיפעל ת. השיבו מי כו לאו שי מ בו. ה

ירושלים קדר, אליהו ד״ר
בהחלט.

ל הסיפור כותרת אז שראל״ ״מדמו  (העולם מי
ה )970 הזה ה. אינ ל ובכן. נכונ אז  בצרפתית מדמו

שו שראל ועלמתי עלמתי, פירו  שגיאה הינו מי
 אם הוא. הנכון במקצת. מבדחת כי אם בעברית.

ת. כבר ל אז בצרפתי אז שראל. דמו שו מי רו  שפי
שראל. עלמה מי

תל־אביב סממו, אריה
 : פשוטה יותר בצרפתית או ! או־לה־לה

ז60110מ 651 <}111161 )11)18011>1116, 00ז
מ1ג15 10111 )16 016016 0161־1166.

גלגלים על
אה אתם  פנים כל על — האחרון בזמן אחוז מ
ר דו הספורט. במדו ש שלכם הספורט לכתב תגי

א מלה ושכל גמור, בסדר הוא  מעניינת כותב שהו
אד ש... לכתוב ושירבה מ ו

חדרה לוי, דויד
מסמיק. כבר הוא !די

ם, לספורט מהנלהבים אחד הנני פניי  אולם האו
 עוד הפועל הגינות במסנרת שנערך כזה מירוץ

 למרוץ זה מירוץ להשוות אנסה לכן ראיתי. לא
מנו שנערך השרון. ץ לפני ידכם. על בז  מירו
 ההצלחה אולם הרבה. עליו וכתבו דיברו הפועל

מת מאד. חלשה היתה  למרות וזאת שלכם. לעו
טל אשר הספורט. התאחדות מטעם החרם ם הו שו  מ
השרון. מרוץ על העסקנים של עינם צרות
ץ בגמר חזיתי ... ה ליד המירו  ישראל. מקו

שני בנמר. בדיוק ש סטרי רוכבים כ  ואנגלי) (או
תנו ש. נ ם נעצר פיני פ פתאו שטרתי ג׳י  כמטר מ

 לכן, הדרך. את לאנגלי וחסם הנמר קו אחרי
פניו את עצר בג׳ים. להתנגש לא למען  ונפל או

ש לצד מו על לוותר ונאלץ הכבי קו שון. מ הרא
תל־אביב מוזס, יצחק

יעידה הדרכה
 של הדרכר בבסיס מ״כית היתה יעל

 הזדמנוח בכל הבליטה וכמובן, טירוניות
 ליד הלכה פעם העיקר, ידיעותיה. את

 בת ישישה אליה ניגשת והנה מוגרבי
שלוש. רחוב זה איפה אותה ושואלת 80

 העץ ישר. ״לבי : להסביר התחילה יעל
 קיוסק. — שמאלה אצבעות שתי ממולו,
 אותו. עקפי מכשול. — הקיוסק מאחורי

 ימינה, לכי בית. — מטר 400 של טווח
היעד.״ בקצהו, רחוב. — ת2/2 שעה

״ו הזקנה. השיבה מאד,״ יפה ״באמת
?״ שלוש לרחוב מגיעים איך

צה׳׳ל אבינרי, אריה


