
ו □1ה ב ח ו ו ה

 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
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בע״ס. הזה העולם :לאור המוציא
.62239 טל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

ה תוכו עבור אחראית איננה המערכת
 תהת הפתפרםפות פורעות בולל ,פורעות
 לנוסע" ״דו״ח לצרכו," ״דו״ח הכותרת

המערכת. על־ירי ונערכות הפוננות וכוי

הראשי: העורך
 אבנרי אורי
המערכת: ראש

 כהו שלום
עורכי־משנה:

סלע אורי איתו; דוב
תבנית: עורך כיתוב: עורך

צור אהרון קשת סילבי
המערכת: צלם הראשי: הכתב

קרו אריה שרנאהר־ניל
המערכת: חברי

 ניירול, איתו נכי, ניצה ביבר, ישראל
 רוני ורד, רותי הורוביץ, רויד נלילי, לילי
 משה מאובר, אוסקר ,הרמוז■ אברהם זוהר,
 קרו, שלמה קינן, עמום מטו, אביבה לשם,

תבור. אלי

מעבדה: מנהל דפוס: עורך הראשי: הצייר
רוו בתו אריאל אריה ברתור שמואל

במדינה ביותר הנהרא העתוו

׳ 7'
 בנשימה הרודף הזה, העולם כמו עתון
 הריהו הדוהרים, המאורעות אחרי עצורה

 הנו־ רבים מעניינים סיפורים כמיטת־סדום.
 קשורים שאינם אך אגב, דרך לנו דעים

ב להיכלל יכולים אינם השבוע׳ למאורעות
 כך. על מצטער אני לפעמים מדור. שום
 אריה של סיפורו את כששמעתי למשל, כמו,

 ,נלווית כאשר שהכרתיו ,58 בן מאירסון,
בסדום. שפעלה שלנו לחולית־החקירה

 בן הוא לגמרי, כמעט קרח כיום מאירסון,
 הראשונה. העליה מבנות חדרתית משפחה

 מבין אחת היתה לידתו׳ אחרי מעטות שנים
מ הירמוך, בשפך שהתנחלו המשפחות 18

 של מגיפה אותם לכדה שם לירדן. עבר
קדחת.
שלו ואת החולה אשתו את העמים האב

 לשני רתומה עגלה על החולים ילדיו שת
 ג׳נין־ <דרך ארוכה בדרך אותם הוביל סוסים,

אר הנסיעה לתל־אביב. מול־כרם־פתח־תקוה)
 משפחתו את שהפקיד אחרי ימים. כמה כה

 אל לבדו חזר שפת־הים, על בבית־חולים
 גם חלה שם אולם במשק. לטפל כדי הירדן,

עצמו. הוא
 את השכנים עתה העמיסו ברירה בלית

 בדרך אותו גם הובילו שלו, עגלתו על האב
קו העגלה, מן כשירד לתל־אבייב. הארוכה

 בבשורה פניו את אשתו קיבלה וסחרחר׳ דח
 הרביעי, על ונקברו. מתו הילדים ששלושת

 כל היו לא ברוסיה, לדוד שנשלח אריה,
ידיעות.
 שכב כבד, הלם מוכה ארצה, צנח האב
 מחוסר פניה. כל על להגיב מבלי כקרש
 בידי הובל העגלה, על שוב הועמס ברירה

ב וואלאך הד״ר של לבית־החולים השכנים
ב לעשות מה ידע לא הדוקטור ירושלים.

 שם בגינה. שוכב השאירו כמת׳ ששכב איש
 ממוצא, ברווה משפחת אבי על־ידי נמצא
הביתה. אליו אותו שלקח

 כדי עד האיש החלים שבועות כמה כעבור
 קרוב של מכתב לקרוא מסוגל שהיה כך

 ״אחרי אליו. לעבור לו שהציע באמריקה,
מה עוד לך ״אץ הקרוב, כתב ילדיך,״ מות

השנה איש
 תירשם ישראל מדינת של השמינית שנתה

 הרצון אנשי כל יצאו שבה כשנה בהיסטוריה
 היא התשט״ז שנת בשחיתות. ללחום חטוב
המת שורת כמו אמיצים אנשים של שנתם

 נרינוואלר מלכיאל שטטנר, מרדכי נדבים,
 ל- המאפשרים הישרים האזרחים ורבבות
.ברבים האמת זרע את לזרוע חוה העולם . . 
 ספק בלי בוחר הייתי הזאת השנה בסמל

 הכל את שסיכן זקז אותו שטטנר, במרדכי
השחיתות. את לגלות מנת על

הרצליה תדמור׳ אליהו
לוי . .  הצליח לא שאיש השור אשכול, .

בדישון לחסמו עדיין
רנזת־נן גורדון, מירה

 נם אולי — המרחב פני את ששינה הגבר
 השנה: אחר מכל יותר — העולם פני את

אל־נאצר. עבד נטאל ביקבאשי
באר־שבע חמדיה, שלום

ד י דו . .  של היחידי המדינאי בז־נוריון, .
ישראל. מדינת

חיפה בלומברג, רות

 סירב האיש אולם בארץ־ישראל.״ לעשות
ונשאר.
תל כיום לעבור המסוגלים האנשים היכן

מאלי מובנים דברים היו כאילו כאלה, אות
ש נדמה מאו. הזה לעם קרה משהו הם?

 מגבית, מלווה׳ שילומים, — המכות ארבע
 את הפכו חייו, כוח את מצצו — הענקה
שממה. שלהם, התיבות לראשי נשמתו
ה במסורת ממשיך עצמו מאירסון אריה

 שהגיעה, השניה בסירה ישב הוא משפחתית.
 18 של נסיעה אחרי לסדום, שנה, 22 לפני

 הדרומי. למפעל היסוד את להניח כדי שעות׳
ב הקשיש כעובד עתה, גם שם נמצא הוא

 על התלונות לכל ממשפחתו. מנותק יותר,
 תשובה לו יש המקום, של הממאיר החום

 יש לסודאנים יש? ״מה ומשכנעת: פשוטה
 למה חמה. ארץ יש לבראזילים חמה. ארץ
לנו?״ תהיה שלא

★1 ★ ★
ממכ באחת ישראלי סטודנט שפירא, אלי
 נסע מכבר שלא לי כותב אירופה, ללות
 שלו בתא לרומא. ממילאנו אמו עם חברו
ב אמו עם שוחח החבר ערבים. כמה ישבו

 ואמר הערבים אחד התערב כשלפתע עברית,
 יהודים אלה היו כי נסתבר ״שלום.״ בעברית
באנגלית. נמשכה השיחה מצריים.

ות טוב׳ אליהם היחס כי סיפרו המצרים
 הוא השלטונות יחס גם מצויינים. חייהם נאי

חיובי.
 אגודות, שתי ישנן לציונות? בנוגע מה
 אם שאל הישראלי מפ״ם. ואחת מפא״י אחת

 היתה התשובה עבריים. שירים יודעים הם
 ״שיר מהו? אחד. שיר ידעו הם חיובית.
מפא״י.״

 בבני־שיחו הסטודנט הפציר רבה בסקרנות
 מהם, אחד פתח לבסוף השיר. את לשיר
 ב״שיר עילגת, בעברית במקוטע, לאט,

כלהלן: מפא״י,״
ב סבי ם ״נז הז שנו אך / הסטר ׳  לא רא

״ישח . . .

 סילק לא הציבור, דעת על שציפצף ביג׳י
.שרת למשה מחפירה בעיטה נתז אבל מהמשטרה בנו את . .

נהדיה גוטהים, אילן
 כה וסבל שנשא האיש אורז, ...מרדכי

הצ׳כי. בכלא רבות
חיפה גרינברג, זאב

 לו הודות חרושצ׳וב? ניקיטא לא למה
מימן. מלחמת פרצה לא ולפיקחותו,

תל־אביב אבירי, שמואל

גפר דרך
 )982 חוה (העולם רפאל יצחק על כתבתכם

חו היא מימי. שקראתי ביותר החזקה היא
 המנננון כל של האיומה הציניות את שפת

 אינה ישראל הקמת בעיניו אשר המפלגתי,
 מלכים חיי לחיות היסטורית הזדמנות אלא
מכליוז. הצלה המבקש ונדדה' ■עני עם חשבון על

תל־אביב דורון׳ אלחנן
ך מ ס ד מ ו ב ם כ ל ו ע ה ה . ל ה ו ה

טבריה אחילני, יוסף

ה שרות האם לשפלות? קץ אין ...האם
גי שאתם מה ידע לא שלנו המהולל בילוש
 יקרה הקואליציה קדושת שמא או ליתם?

חיי את שהקריבו המלכות, הרוגי מקדושת
 לאלה, אוי עצמאית? מרינה תקום למען הם

ב פעלה מעלה לטפם עסקן לאותו שהרשו
 הסופי, החשבון יידרש מהם הרמאות. סולם

.מרפאל רק לא ..
בני־ברק יודלביץ, מרדכי

 העליה מחלקת שראש בכד מצאתם רע מה
ב הוא בפאריס? לידו כמו בקבארט יבקר
 רק ורקד שם כשרים מאכלים רק אכל וודאי

 להציג שיכלו כשרות יהודיות בחורות עם
 במקווה שטבלו המקומית מהרבנות אישור

. שעתיים לפני . .
גבעתיים פרנקל, י אילנה

 הנ״ל שהאדון הוכחה דרושה היתה אם
 הוא אותה נתן הרי גדול, איש באמת הוא

המע פרטי את שקראתי בוקר באותו עצמו.
 יצחק ח״כ כי גם קראתי המזעזעים, שה

 להתחמק מאד נוחה דרך לפאריס, טס רפאל
. תשובה ממתן . .

עכו קליין, מוריס

יודע העולם כל
 אם אל־נאצר? עבד טגמאל רוצים אתם מה

 רק זה )981 הזה (העולם התעלה את הלאים
 הוא לעשות שעלינו מה כל עכשיו לטובתנו.

 שהמערב עד ולחכות ■ידיים בחיבוק לשבת
 אבל ליהודים. טוב יהיה ואז אותו. יכניע

ב שישבו שלנו, המנהיגים שאותם ודע לד
 דווקא יחליטו לא הזמן, כל ידיים חיבוק
 בל את ולקלקל — שינוי לשם משהו לעשות

התבשיל.
צפת דרוקר, אלי

 שעבד תצפית כמדור פירטמתם לא מרוע
סואץ? תעלת את להלאים הולד אל־נאצר

תל־אביב שנוקפרצקן, זלמן
 יעיין אם לעשות יטיב שנוקפרצקן הקורא

בפי נאמר שם ,972 הזד, העולם בתצפית
 מערבי מודיעין משרות ידיעות פי על רוש,

 סואץ תעלת את יסגור אל־נאצר ״עבד כי
המערב.״ מעצמות אוניות בפני גם

סדום כחוף מקלף אמיר

 שישראל מה כולו העולם יודע סוףסוף
. העולם לשלום סכנה הוא הנילוס עמק של הקטן ההיטלר כי — שנים מזה ידעה . .

יפו וינר, רחל

בסדום צדיקים
בס המיפעל על שלכם המאמרים סידרת

 והלאה) 980 הוה (העולם עובדיו ועל דום
 של בשרב טובה קרירה רוח כמו כאן נשבה
 שדווקא חעובדה מן עידוד שאבנו הנגב.

 כי עליו אומרים רבים אשר הוה, העולם
עי דברי פירסם מדי, ביקורתי עיתון הוא
 חפים אנשים על בוץ לזריקת נתפס ולא דוד

.מפשע . .
סדום עבודה, מנהל

 צעירים בחורים חסונים, גברים צילמתם
ה שתי את אפילו בסדום. זקנים ופועלים

ב הנמוכה בנקודה החיות היחידות, נשים
 לילדים? בנוגע מה הנצחתם. בעולם, יותר

 ים- חופי על חי צעיר נטע אף צילמתם לא
המוות?

 רחובות שטיל, יוכבד
 של הבכור בנו אמיר, אחד: ילד גס צולם

 ים- מפעלי מנהל מקלף, מרדכי רב־אלוף
תמונה). (ראה סדום חוף על המלח,

 את להציל שבאו שהמלאכים חושב אני
 לא הם סקינאה. מתפקעים היו ז״ל, לוט

 בסדום צדיקים עשרה אפילו לאסוף הצליחו
 צדיקים מאות כמה שם גילו כתביכם ואילו
הידד! אחת. בבת

חיפה בן־פורת, מנחם
קבו טארננת הקיבוצית התנועה אין מדוע

 באופן ויחיו האשלג במפעל שיעבדו צות
 העצמאות מלחמת לפני הרי בסדום? קבוע
 זה תפקיד האם קיבוצים. אנשי שם ישבו
 רני- 1956 חלוצי שמא או חלוצי? אינו כבר
 מדו־ ובריכות־שחיה למיזונ-אוויר כבר לים

שאות?
צה״ל שריד, עמיקם

מכתבים

■

יאנוש אודות משהו
 של משקו נמצא בו בכפר המעורה כאיש

 אח יורע אני ),9ו9 הוה (העולם פלץ יוחנן
 מעוניין שמישהו מה רק ולא עליו האמת
 חינו פלץ יוחנן אישיות. למטרות לפרסם
מש נני־יהודה. הכפר חברי מראשוני כמעט

 מטפל הכפר חבר למכירה. עומר■ אינו קו
 עוד נטעו זת ובאביב העדרו בתקופת במטעו

 אחד הוא זה משק במשקו. דונם כשלושה
 ועד ביותר והמטופחים במלואם המעובדים

 חסכונותיו את פלץ השקיע לי שידוע כמה
מעובדים). דונם 20( בפיתוחו

 מבקש הוא בהם מכתבים, ממנו מתקבלים
 שבזמן כדי במשקו' טוב לטפל ומבקש וחוזר

 שיוחנן כד ממנו. להתפרנס יוכל שיחזור,
מש על לחיות ונם ארצה לחזור חושב פלץ

יורד. ואינו קו
גני־יהודר. קורא,

והמיסיון היהודים
רו שאינו מעתוק, שאול על למאמר בקשר

 למה ).982 הוה (העולם יהודי להיות צה
 עניים היו היהודים שרוב איפה בפולין,
 לא ילדים בעשרה מטופלת משפחה ואפילו
 לא לירות, 40 של הורשית קיצבה קיבלה

 המסיון? לירי ילדיו את למסור איש העיז
הנו סחטנות, אלא אינם מעתוק של מעשיו

לעבוד... רצו: מחוסר בעת
ירושלים פראנק, קיטי

 מאות ישנם עיראק יוצאי שבין בטוחני
למ מעתוק. של ממצבו קשה הכלכלי שמצבם

יש ברוח ילדיהם את הם מגדלים זאת רות
 למען גופם את למסור ומוכנים ראלית
 לעצ־ הקורא האיש ואת חסותה תחת מעתוק

. דתם .  הילדים את שתקח לממשלה עצתי .
 או לחכים רב ברצון למסור מעדיף שאביהם
עליו. לוותר בהחלט יכול ישראל עם למופתי.

קרית־שמואל בן־שלמה, אלימלך
 יודע? מי הכתבה. על לכם מודה אני
 הצער אח לעשות אאלץ לא בעזרתה אולי

.הנורא . .
תלפיות מעברת מעתוק, שאול

יקר קורא
 וכרגיל הביתה הערר חזר שעבר בשבוע

 בסוף. ואחד מלפנים חלק הבוקרים, ליווהו
 מכונית פגשנו הביתה, שהגענו לפני קצת

 שמוליק. גם ישב ובתוכה לסדרה שירדה
נמ ״ניסי השיב: זה? לאן אותו כששאלנו

להביאה." נוסע אני הזה. העולם של חוברת ואתו במילואים שם צא
ל רובי את לו נתתי ואף מאד שמחתי

 המכונית, התהפכה רקות כמה כעבור נסיעה.
איכשהו..־. יצא במזל ורק נפצע שמוליק

אמציוז■ ירח,
 כדאי לא שמוליק. לקורא החלמה איחולי
הזה, העולם בגלל אפילו הבא, לעולם להיכנס

הסואץ גדות על
 (העולם סואץ״ כתעלת ״ישראלי לרשימה

 אלו* נתניה, מחוז קצין אני אין ):982 הוה
 בבנק עובד עמינדב בני בפועל. מחוז קצין

ל שעמדו המשרתים ואילו בנתניה לאומי
 שהיתהי במידה סודאנים. היו לא שם רשותי

מצרית. היתה היא עוזרת־בית, לנו.
נתניה דנציג, אריה

אחדים שמות
 הנערה של המזעזע סיפורה את קראתי
 הוזי (העולם הישר סדרר לסטות שאולצה

 מאחר אבל ביותר. ממנו והתרשמתי )982
 חיה לא האם למוטב, חורו ובחורה שהיא

 ציון בלי המעשה את לפרסם יותר נבוז זה
השמות?

 תל־אביב לוי, דורית
 כדי הוחלפו, ברשימה שהופיעו השמות כל
באנשים. לפגוע לא

הבא העולם
 של מדורה את שהרחיכה למערכת הידד

 תמונתה? את הוצאתם למה אבל נלילי. לילי
המערכת? חברי יתר בה מקנאים שמא או ביישנית הגברת האם

חיפה בן־דור, רות

ב ת כ שבגוו מ ה
 המערכת תפרסם מהשבוע, החל
 או המעניין המכתב את זה במקום

הקור מכתבי מבין ביותר המקורי
י אליה. המגיעים אים
שנים שמונה בל

 לנד נולדה מאירסון נולדה ובכן,
 טוב, מזל עברית. במהדורה — מחרש

טוב! מזל
שמו קשה. ניתוח היה בוודאי זה

 ההיסוסים ההכנות, ארכו שנים נה
הספי רבים תמותה בני וההיאבקות.

 שמותיהם' את להחליף זה בזמן קו
 להודות, חייבים אנו זאת בכל אבל

 להדר, לרומם, לפאר, לשבח, להלל,
ש מאיר נ. את ולקלס לעלה לברד,

הת המדינה מקום שנים שמונה מקץ
 מה וקיצצה הספקות כל על גברה

 בלבוש לפנינו להופיע כדי שקיצצה,
עברי.

 ברור: היה הכל ל״גולדח,״ בנונע
 כל לא שהעניין עתה מסתבר זהבה.

 פשוט. לאיש שנראה כפי פשוט, כד
 יותר הרבה היא בגרמנית ״גולדה״
 עור איפוא נחכה העברית. ט״זהבה״

 לנערה, נזכה אולי שנים, שמונה
 — קיצוץ שוב או גלידה נוי־לידה,

.קמוצה) ו׳ סגולה, (ג׳ גולד . .
תל־אביב הלוי, מרדכי

983 הזה העולם2


