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 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. : למבדקים מען .136 ד. ת.

 בע״מ. הזה העולם : לאור המוציא
.62239 טל. ת״א, בע״ס, שהם משה דפוס

ה המערכת ננ ת אי ה תוכו עבור אחראי
ת כולל מודעות,  תחת המתפרסמות מודעו
ה לצרכו,״ ״דו״ח הכותרת ד ר  לנוסע" ״

ת וכוי המערכת. על־ידי ונערכות המוכנו

הראשי: העורך
 אבנרי אורי

המערכת: ראש
 כהו שלום

עורכי־משנה:
סלע אורי איתו, דוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צרר אהרון עשת סילבי
:המערכת צלם :הראשי הכתב

ועירא יהורה שרנאהר־ניל
המערכת: חברי

 נבירול, איתן נכי, ניצה ביבר, ישראל
 רוני ורד, רותי הורוביץ, דויד נלילי, לילי

 משה מאובר, אוטער חרמון, אברהם ווהר,
 הרו, שלמה קינן. עמום סטו, אביבה לשם,

תבור. אלי

 מעבדה: מנהל דפוס: עורך הראשי: הצייר
רווו נתו אריאל אריה ברתור שמואל

תר הנהרא העתון ה ביו נ די מ ב

׳ ^7
 תיק במערכת מונח היה שבועות כמה זה
 אולם .8ק/ הסימון את גבו על שנשא עבה,
 על סודיים צבאיים פרטים הכיל לא הוא

 פשוט היה 8ק/ חיל־הים• של אונית־מלחמה
מיבצע־קרית־שמונה. שם

 ביקר כאשר לתיק הוכנס הראשון הדף
 קרית־שמונה. של אלמוני תושב במערכת

 הפסק. בלי סיפר כשעתיים, בחדרי ישב הוא
 יכולתי לא לו. האמנתי לא האמת: על אודה

 לפחות, מגזים, הוא כי בטוח הייתי להאמין.
אחוזי* באלף

 מנוס היה לא השיחה מן כתוצאה אולם
 יצא תחילה בחקירה. לפתוח ההחלטה מן

 מבלי ימים, כמה במקום שהה החברים, אחד
 באה אחריו כעתונאי. עצמו את לזהות

 שם שהיתר■ לפני עוד מלאה. חולית־כיסוי
 חלקי לכל ידוע הדבר היה כבר שעה, חצי

 דאג הטלפון — בקריה המפוזר המנגנון
לכך.

 כל נעלמו פלא באורח כי היתד■ התוצאה
 הקצין אות* לראיין צורך שהיה הפקידים

 התחמק העלילה, מגיבורי אחד דביר, אליהו
היו כאשר רק הופיע כשעתיים, מפגישה

 טלפונית לו הודיע מבצר־המשטרה של מנאי
ייעלמו. שהעתונאים סיכוי אין כי

 מבצע היתה התושבים מן העדויות גביית
ה באחד הסתתרה החוליה מחתרתי. כמעט

בהתגנ אחד, אחד הופיעו העדים פחונים,
 שלא בפירוש תבע גדול חלק יחידי* בות

 להצטלם. לחלוטין סירב השמות, את לפרסם
משכ בצורה לכתבים הומחשה הפחד אווירת

מאד. נעת
 הראה לא אבריאל, אהוד הראשי, הגיבור

 מסיבות כי אם להעיד, נטיה כל הוא גם
 הברירה את לו נתנו הפרסום לפני שונות.
השמו סיבות מתוך ההאשמות. על להשיב

זאת. לעשות סירב עמו רות
★ ★ ★

 בשוק הגליון הופעת אחרי שעות כמה
 הגליל חלקי מכל ס.או.ם. קריאות נתקבלו

קב נעלמו. פשוט הזה העולם ־גליונות —
 את קנו למקום, ממקום עברו 8ק/ רניטי

ושלי שני למשלוח קרה כן הגלימות. כל

 כדי הכל נעשה למחנה־ריכוז, כנאה שי.
עלי מדובר מה לדעת האסירים מן למנוע

 מוקדם תנאי היא הבידוד הרגשת בחוץ. הם
וחוסר־אונים. כניעה של אווירה להשלטת

 הבא, התאור בא עצמה מקרית־שמונה
התושבים: אחד בידי כתוב

 השבוע, של הגליון שיצא לפני יום ״כבר
 קרית־ שפצצת לאוזן מפה הידיעה ע^רה

 צבא הרביעי. ביום להתפוצץ עומדת שמינה
 ■<שעת־ דרוך עמד הזה העולם קוראי של

 11.30 השעה של האוטובוס כשמגיע האפס,
 הזה העולם טופסי עמו ויחד מתל־אביב,

הטריים.
 הסוד על לשמור ידע לא זה צבא ״אולם

 התותח־ הפעולה על בפומבי דובר הצבאי.
 ניתן בזה לביצוע. העומדת נית־עתונאית

 על שהסתער האדיב, בידי החשוב הקלף
 על־ התחמושת את עיקר המיוח׳״ האוטובוס

והשמדת* הגלימות כל קניית ידי
 האוייב על הסתער עוז־רוח בעל ״חייל

 התפקיד את למלא הצליח חוסף־התחמושת,
פצ חטף הוא בשדה־הקרב. ביותר המסוכן

 אחד גליון זה היה החוטפים. מידי אחת צה
 עליו קפצו יחידתו חיילי הזה. העולם של

 בידיהם לאיד. הפכה שמחתם בתרועת־גיל.
 נותר לא נקרע. הגליון הפצצה, התפוצצה

נשק. להם
 הדריכות את והרגיש חייל פעם שהיה ״מי

 פעולה של בשעה עליו העוברים והאימה
 ההרגשה לאותה להיכנס היה יכול קרבית,
 הגליון. הופעת ערב בקרית־שמונה ששררה
הח תוכנם, על שנרמז הזה, העולם גלימות

 6ה־ של השחור המאורע אווירת את זירו
הת האנשים הגדולה). ההפגנה (יום במאי
 אנשי על־ידי הטפסים כל קניית על אבלו

 את לקרוא התושבים מן למנוע כדי מפא״י,
 באין המבוצעים השלטון פשעי על האמת

 ממש ציבורית. ביקורת כל ובהיעדר מפריע,
 בתחום נמצאת קרית־שממה היתד■ לא כאילו

ישראל.״ מדינת של שיפוטה
 תגיע התחמושת כי שדאגנו מאליו מובן

נש גליונות של מסדים מספר לתעודתה.
לתעודתו. בשלום הגיע אחרות, בדרכים לח

מכתבים
חאן ג־׳ינג׳י
ר הפרוע המערב אל להפליג מרוע או  בתי

? וזוה (העולם בקרית־שמונה המצב ס הד דו
ר בר ת את יותר הרבה לי מזכי טו  המיס־ שי
אי של של צבי ם־חאז, מ תו את שחשבו נ׳ינני

תיהם שבי ז שיש מרעה, לצאן ארצו מו  ל
תו המסו שלפי רק הצורר. בעת ולשחטו או

ם היו רת לי ם של המונגו ני נ י  שחורי- נ׳
לו שער, אי ת לפי ו  מסתבר שלכם השער תמונ

ט בי סטאז שלי די . קצת הוא אהו י נ׳ נ י נ׳
סבריה בן־דרור, מנחם

ג׳ינג׳י־חאן? קצת
ע ו ד י . .  שישנם הרמב״ם, של פסק־דינו .

 מהם ואחד התשובה את וזמעכבים דברים ב״ד
ל ״פרנס הוא טה המטי רה אי תי  הצבור.״ על י

לו אי ת כיום, ו מדינ ה ישראל, ב ה הרב אי
 את ברבים ויזעק שיקום בעל־האומ׳ו, אחד

רעדו״? רם על תעמוד ״לא הפסוק
ירושלים דתי, קורא

רוח? מעריץ מי
ר העורר מאמר קטטו  (העולם בררד׳ ״די

ה נו )9ד6 חו תר הנערץ לאיש השמצה הי ביו

. . . ה נ י ד מ שי אבא — בקטז התחלתם ב  — חו
בגדול. ונמרתם

תל־אביב ישראלי, אברהם

. .  בין לרעתכם, לבחור, לנו יש ובכן, .
שחיתות משטר של פח־אשפה ת ה  המפלגתי

ת, דיקטטורה של טשטר־האימים לבין  מוסווי
נאה! בחירה קרית־שמונה. בנוסח

הרצליה הרמן, צכורד,
הפחד. אל הפח נז!

ריוז דור את הצגתם ת בז־נו שיו אי  חזקה, כ
ת ,בלתי־מוותרת, שיו ה אי ב מתחשבת שאינ

מדים  בו־נוריון מדוע בז, אם למכשול. לה עו
שחיתות ללחום קם אינו ולבערה? ב

כפר־סבא כפרי, יאיר
 הלואי! — דיקטטורה
ר ש א כ ..  לרופא. קוראים חולה, בן־ארם .
קה, טי  כלום ולא מבין שלא בור כל בפולי
קה טי לי לע לא מה לרופא ליעץ רוצה בפו

לעזא יודעים. לא לעשות שיש מה — שות
הזאת! המסולפת הדמוקרטיה עם זל

תל־אביב דלמר, יורם

. . ה ראו הכוח. את מעריץ העולם .  באיז
ט יראת־כבוד גו מצרים על העולם מבי ו י ו

מוקראטי? משטר בהן יש וכי סלביה.  רק די
 המצב את להציל עכשיו יוכל רודני משטר

לה הפועלים על לכפות יוכל הוא בארצנו..
ת בכספי ישתמש תוצרת, יותר פיק ביו  המג

 שהוא כפי המרינה כוח לחיזוק והציבור
הממשל לקואליציה שחבריו כפי ולא רוצה
ה תית ידרשו. בדמוקראטי

תל־אביב זיו, שריד■
 והרי אחוז. במאה צודק שעתונכם מצאתי

ה מטרי בנדוז: שלי הני
ריוז ד. ח׳ 339 = בן־גו

339 ־ דיקטאטור
ת יוד בו צפת דלת, די

כחוץ האיש
תי ה שידור את ראי  מורו, אד של הטלביזי

 (העולם שרת משה על במאמר כתבתם שעליו
 30 לפחות עם למחרת שוחחתי ז.9ד3 הוה

 ללא בולם, הסונים. מכל נוצרים אמריקאים
 השפם עם הקטן האיש אמרו: מהכלל, יוצא

ד — מפוצצת בה בשפה מלים •שדיבר  אי
 עמדת זאת האם הפליטים? על מדבר הוא

די, העם כל הו להיות? צריך שכר הי
ארצות־הברית פלורידה, הררי, שלמה

הפ החוצה״ ״שר אחרי שבועיים או שבוע
 שונה. קצת שרת־בי.נ'י. עניז על דעתכם כה

.מעניין . .
צה״ל לפידות, שייקר, רב״ט

ד מערכתכם את שסיימתם טוב דוו שרת ננ
ת הערכה של בנימה קא  — עצמו לאיש הוגנ

 בצורה אותו שהעליבו כחברירכביכול שלא
 את להעריד יש ביותר. והשפלה המבישה

 הפוליטית? התבונה עם מה אד הטוב, לבכם
טי) סופו כי לזכור צריר לי הפו  שרת של (
ה לא שהרי השרתיזם, של סופו אינו  הי
 של הממארת המחלה של תופעת־לווי אלא

ת ניו מדי ת ה שראלי א, הי ה־ כלשונכם: והי
ם. בינ׳יז

חיפה שטרן, אהוד

זכרונות פרק
 די־ הפרופיסור רצח על הקטנה הפיסקה

ה (העולם האז ס הו ו ת עוררה ד אשר זכרונו

די־חאן נרצח
חיי אתם האם מזמן. שכחתים כי האמנתי

עי רפאים רוהות להעלות תמיד בים פרי  שי
 למתים הכיהו — אומר אני נפשנו? למנוחת

להישכח. ולעבר לנוח
חדרה שולץ, אלימלך

. . ה די־הא; . ב המלכות לחצר מקורב הי
 והממשלה שמו על רחוב שם נקרא הולנד.

ת כת כל אח חשבונה על הוציאה ההולנדי
ם ברבות ביו. מי די, במוצאו נזכר הי הו  הי
 לארץ־ ובא נכרית מלכות עול מעליו פרק

 פרש המזרחי, למפלגת הצטרף כאן ישראל.
מנה ת הפר בה לאנודת־ישראל, ועבר הי  להיו

ת, כנגר לוחם  ה־ אז עמדו שבראשה הציונו
ומפא״י. שומר־הצעיר

ם עברה זו מלחמתו מדי ם למי מיי  בינלאו
תו ובכוח שיו  את למוטט התחיל הגדולה אי

ת תורות כל מ נחרדו הללו השמאל. תנועו
ריב לבלום כיצד ידעו ולא פניו  נדול. כה י
הו לו התנכלו המה צו שטי  נסות. בעלילות וה

ם עלו לא אלה כשאמצעים ה די . בי .  יד עשו .
 כדור על־ידי נרצח הוא בו. ושלחוה אחת

 בבית- מבית־הכנסת בצאתו מרובה, שנורה
 הזכרון ביום שבירושלים, וואלאר החולים

אביו. •של
תי־אביב קורא,

עדים שיקום
לויכם עבור לבם ח: חן  כקשר החדש ני
ה (העולם רוזנברג יצחק לעד בעז ז.9ר5 חו
ת אלפי של הלוואות רת  האוצר מקופת לירו

ב להשיג אפשר ממשלתית משרה ובהבטחת
תנו  מתננד. כל ננר עדות וכל עד כל מדינ

 רו- שיצחק זה על השתוממתם למה יבעצם.
; בי נ מד שבראשה בהברה משרה קיבל ז  עו

קולק? טדי
גבעת־שאול גרשטנקורן, צבי

חתיכות חיתוך
רי חיים ובכן, (העו סרטים של לצנזור נו

ה טעתה )!9וד הוה לם ה תהי  לולוברי- לנ׳ינ
אניני ולסילבאנה נ׳ידה אמפ  להיח־ הזכות פ

 מה תפח אני הפלמ״ח! משורר על־ידי תד
ת היו חז .זאת ידעו לו כד על אוסרו . .

אי־שס כורדי, א.
ת ״הנה אולי: תינו מוסלו פו .גו ״. .

הקסמים חילול
ם קוסם על בכתבתכם  באחד שהופיע מסויי

ם הקיבוצי מע על סופר )9ד2 הוה (העולם ,
 משק חברת על הקוסם כשפקד מביש, שת

להתפשט. מהופנטת
ת ע קוסם אני ונם היו פי  קבוע באופן המו

ת שבו מות לי נגרמה העובדת, בהתי  אי־נעי
נו שבה הכתבה, פרסום בגלל ע אי פי  שם מו

ה באנורת 'חבר הרי, הקוסם אני הקוסם.
ד בחוקת העולמית. קוסמים סו  אנוד־ של הי

ת על המדברת פיסקה מופיעה תנו נו ה הני
. מקצוע .  הנסה בצורה הפר הנ״ל הקוסם .
תר אגודתנו. חוקת את ביו

תל־אביב הקוסם, הרי

אסתיטית תמונה
ה (העולם דהא! העולה תמונת את  >9דד הו

רי טלפון בתא המתגוררת בו צרי הייתם צי
ת מול לפרסם כים לו ת הווי רו  של השרד ודי

ליו  לב־ עם אגב, מתחרז, — ובר־סלע רוזו
היחה — סלע  של מושלמת תמונה זאת ו

שלנו. הדמוקרטיה
ירושלים ביג״ר״ יצחק

הכחשה דורשים
ת עבדנו תו ם בסי  על אבו־נוש, בכפר אבני

חד רשיון פי שהיינו הצבאי מהמושל מיו  וכ
ס, שלנו לכפר 13.4.56ב־ חזרה בררר לי  נ׳ו
ת את 13434 מספר השוטר עצר  שבה המכוני

תנו ולקח נסענו  משטבה תחנות לכמה או
מי למשטרת ולבסוף .ביפו ענ׳ .  שוחררנו .
ד בלילה וב הנבול, על אל־פחם אום כפר לי

ם ירו בוקר ם נוסעי די הו  את זרקנו עלינו. י
ב המשטרה לתחנת וברחנו שלנו החפצים
דו.  והם שלנו מהכפר שוטרים היו שם מגי
חורה. שניסע סידרו

ל של הצבאי המושל אל פנינו  שיתן הגלי
 את ולחפש מקום לאותו לחזור רשיון לנו

נו סירב. הוא שלנו. החפצים  אל בתלונה פני
ם החלו ואז חמיס. יוסוף הכנסת חבר  פוני
אמני אלי עו בכפר השלטו! נ די הו  כי לי ו

ת ראש באמצעות ביקש, הממשלה ראש רי  עי
שי, אבא מר חיפה לח הם בעניז. לטפל חו

תלו של הכחשה מכתב על שאחתום עלי צי
חמים. הכנסת חבר נת

ע אייר חודש בסוף פי  נ׳וב־ סלים הנכבד הו
סו לי! אמנון ואתו ראן ה חושי, של (ני

ם מטפל מינו ערביים! בענייני הז תי ו ל או
תו סו טריף באסל הכפר נכבד של בי ל וני

ה הכחשה מכתב על לחתום עלי השפיע  שהי
רבתי מוכן. אני תוקף בכל סי  כי מאמין ו

ר הינם הנ״ל של מעשיהם נו  לכל נסור בני
ה עקרונות כי והנוהל הדמוקרטי רי, ט מנ רל  הפ

ם הם לשקרן. כנסת חבר לעשות מכווני
ג׳וליס עבאס, מוחמד סלים

המוראל למען
ת פרסמתם דחילקום! ת מודעו  מכל מוזרו

מר׳ והורדתם !9ד5 הוה (העולם העולם  לנ
ה את ת להלן הישראלית. הפרסטיג׳ דעו  מו

ת שראליו המוראל. להרמת י
ם את ״שתו המרכזית: בתחנה שלט צי  המי

רובננקו." האחים של הטבעיים
אי: סנדלר אצל שלט פו שים ״כאן י נע עו

הקונה.״ מעור נם לים
פתח־תקוו• שמואלי, ישראל

ושידס נחס
ת. לרפא שלומד זה אפרים, מו ה  ב

ה אנשים, לרפא שלומד זה וחזי,  הי
ת: עם להתחיל פטנט להם  נעו־■ בנו
 אחד היה טובה, אחת רואים היו

לן  לת מציק אליה, נטפל לפנים, הו
ה את מכה מופיע, השני היה ואז

ת ומוש״ע — תו א ומסלק פרחח  א
בו' הביתה אותה ומלווה החתיכה  ו

וכו׳.
 למרוץ־ הולכים אחד יום העיקר,

 אלף! — אחת שם ורואים סוסים
 ניגנע הוא להרביץ. חזי של התור

ם לאפרים ש מכה כזאת לו ומכני
שב הוא רו לא מכוכבים וחוץ מתיי
כלום. אה

מסתלקים. והחתיכה חזי
 של תורו הגיע אחר ראשון ביום
מר חזי העיקר, להרביץ. אפרים  או

תרבי׳ך לא אזל נפגעת ״לא לו:
חזק?״

ב היה לא בטח זה לא, ״בכלל
לב אבל אפרים. לו עונה כוונה,״  ב

שב: הוא נקמה! חו
 בא. אפרים וכוי. נטפל חזי העיקר,

ה באמצע לחזי מכניס כוחו ובכל
שב זה פרצוף. אפ דם. ויורק מתיי

לב ידו מציע לעיקר: מגיע ריים
בצע עליו. מתנפלת זו .ואז, חורה
אכזרי!״ ״ברוטאל! קות:

ת אלא נשאר לא ולאפרים  לדאו
ב חזי את לוקחת הבלונדית אין

הביתה. טקסי
לרפואה, סטודנט שפ״רא, אלי

ה וינה, אוסטרי


