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בע״נז. הזה העולם לאור: המוציא
 .62239 טל. ת׳יא, בע״רו, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, מופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כהו שלום

 משנה: עורך
איתן רוב

 כיתוב: עורך
כשה סילבי

בכיר: כתב
הבור אלי

 תבנית: עורך
צור אוזווז

 המערכת: צלם
הרו אריה

המערכת: חברי
 נלילי, לילי נלור, שייע בר־דיין, מנשה
 הרסוה אברהם ורד, רותי הורוביץ, דויד

 ססו, אביבה משים, אלכם מאובר, אופהר
הרו. שלמה המו, עמום

ן א ו ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

מכתבים

 שאדולף אחרי קצר זמן ,1933 באביב
 של הממשלה ראשות את לידיו קיבל היטלר

 נוראה סכנה קיימת כי הודיע גרמניה,
 ומבית, מחוץ האוייבים המדינה. לבסחון

 את להשמיד כדי אחת יד עשו הודיע, כך
הגרמני. הרייך
 תבע הממאירה, הסכנה מול לעמוד כדי

 ״חוק מיוחד, חוק לחוקק ראש־הממשלה
 לפעול יפוי־כח לממשלה שנתן ההרשאה״,

ל עתונים, לאסור החוקה, למגבלות מחוץ
 שלא אנשים ולעצור הדיבור חופש את בטל

שופט. באישור
 והימין המרכז ממפלגות אחת לא אף

 הזה. החוק נגד להצביע העזה בגרמניה
 כי ושלום, חס בהן, שיחשדו רצו לא הן
 הצביעו הן המדינה. בטחון נגד פועלות הן

בעד•
 כל להיסטוריה. נכנס ההרשאה״ ״חוק

 המפלגה מלבד בעדו, שהצביעו המפלגות
 לחוק קרבן במהרה נפלו עצמה, הנאצית

 החוק. בכות או ״מרצון״ פוזרו כולן זה.
 שהרימו הפרלמנט חברי אותם מבין רבים

 למחנות־ריכוז, הושלכו החוק למען ידם את
 או הגסטאפו של במרתפי־העינויים גוועו
כגרוטאות. שרדו

 שהוביל לתהליך, הדרך את פילם החוק
 ושל יהודים, מיליונים ששה של להשמדתם

 אירופה, עמי מבני בלתי־ספורים מיליונים
עצמה. גרמניה בני מיליוני זה ובכלל
 המתועב. החוק את שכח לא הגרמני העם

 כל של שמו את לבו לוח על רשם הוא
 הצבעה באותה ידו את שהרים חבר־פרלמנס

 שתמכי המפלגות מכל אחת לא אף נקלה.
 אתרי מחדש ראשה את להרים העזה בחוק
 היתר. שידו עסקן כל הנאצי. המשטר חיסול
 כיום. גם פוליטית מבחינה מת נשאר במעל
 לחברי ואזהרה סמל נשאר ההרשאה״ ״חוק

בעולם. הפרלמנטים כל
★ ★ ★

 בקרוב להגיע עומדת הסימנים, כל לפי
 של בהיסטוריה שתמלא הצעת־חוק, לכנסת
יה גרמני. חוק לאותו דומה תפקיד ישראל

 בן־גוריון, דויד על־ידי הנדרש החוק זה יה
 הקואליציה מפלגות של מתנאי־הכניעה כחלק

החדשה.
 את לבטל לראש־הממשלה יאפשר זה חוק
 נושא כל לגבי והעתונות הויכוח חופש
 קולו את שירים מי לנכון. ימצא שהוא

 תעביר אפילו כזה, נושא על משהו ויפרסם
 עליו תרד דבריו, את הבטחונית הצנזורה

 על עתון כל לסגור יהיה אפשר החוק. יד
זה. חוק פי

 סוף העתונות, חופש של סופו זה יהיה
 של הסוף וראשית הפוליטי, הביטוי חופש

 שם במקום כי האזרחיות• החרויות שאר כל
 גם יתכן לא שם חופשית, עתונות אין

אחר. חופש שום
 כי ספק כל אין המפלגות, כניעת אחרי

 הצעת־החוק את להעביר יכול בן־גוריון דויד
 תת־ הידיים אוטומטי. באופן כמעט בכנסת

רוממנה.
 עוד כל מראש, להזהיר היא חובה לכן
 תזכור העברית ההיסטוריה להזהיר: אפשר

 ההיסטוריה שזוכרת כפי הזה, המעמד את
 חבר־כנסת. כל ההוא. המעמד את הגרמנית

 הדין את לעצמו לתת חייב מפלגה, כל
למעל. ידו את נותן שהוא לפני

 אינטרס של תירוצים שום יועילו לא כאן
ייקבע כאן פוליטית. משמעת או מפלגתי

 חוק־ למען ידו את שירים מי ברור: תחום
 הגולל את עצמו על סותם הזה, התועבה
 להראות עוד יוכל שלא יום יבוא המוסרי.

 יום יבוא הגונים. אנשים בחברת פניו את
בקלשון. בו יגע לא פוליטי גוף ושום
 איש אותו יעבור אל הגבול. יהיה זה

בהיסח־הדעת.
★ ★ ★

ה לחיסול המביש המשא־והמתן בשעת
ה אחת, נקודה נתעוררה הממשלתי משבר
 פני על גם בושה של סומק להעלות חייבת

חוש־הבושה. את מזמן שאיבדו עתונאים
השלבים, באחד מפא״י, הציעה השאר בין

 יתחיבו בקואליציה הקשורים העתונים כל כי
 להזיק העלול דבר שום לפרסם שלא מראש

 היו בשמם שהוזכרו העתונים לקואליציה.
והצופה. הארץ למרחב, המשמר, טל דבר,

רש קשר המוצעת: ההתחייבות פירוש
 ביום הנכנסים עתונים, חמשה של מי

 האמת את להשתיק בתים, אלף ד5ל־ חול
 תואמות שאינן במידה העובדות, את ולסלף

 שיתפות של החולפים המפלגתיים הצרכים את
. זמנית. מפלגתית

 קשר לקשור הרופאים לציבור הוצע אילו
 ב־ להרוג או מסויימים, חולים לרפא שלא

 טיפול על-ידי מסויימים חולים תחילה מזנה
מצ מתקומם היה לא האם — בלתי־נכון

הציבור? פון
 של ארגונים חמשה עצמם על קיבלו אילו

ש גשרים תחילה בכוונה לבנות מהנדסים
 שית־ בתים להקים או למשאם, מתחת יפלו

 היה לא האם — דייריהם ראש על מוטטו
מזדעזע? הגון אדם כל של לבו

 מעל לעשות במפורש מוצע כאן אולם
 המכוון מעל זהו כי שבעתיים, ומסוכן מחפיר

למ לעתונאים מוצע כאן כולו. הציבור נגד
 המופקד הקדוש בתפקיד תחילה בכזזנה עול

 האמת את לגלות — החברה על־ידי בידיהם
 לא ואף שהיא. כמו המציאות את ולתאר

 ראה לא בשמם, שהוזכר העתונים מן אחד
יוצא־דופן. משהו המוצע הדבר בעצם
 בימים הארץ, חבר־מערכת פעם שהיה כמי
 העתונות נם את ברמה נשא זה שעתון

 של שמו הזכרת לי גרמה הבלתי־תלויה,
 מעז היה מי כאב־לב. זו, בהצעה זה, עתון

 לפני עוד כזה במקשור הארץ שם את להזכיר
שנים? שמונה

האח השנים של הארץ כי ידעתי אמנם,
 חשבתי שפעם עתון, אותו אינו שוב רונות

 ראשיים. מאמרים בו לכתוב לי הוא כבוד כי
 בענינים ושם פה ביקורת למתוח הוסיף הוא
 כמו בן־גוריון, דויד את במיוחד עניינו שלא
 חשוב שהיה ענין בכל אולם הכלכלה. עניני

 פרשות — עוזריו ולקבוצת לביג׳י, באמת
 בן־גוריון, עמוס משפט קסטנר, משפט כמו

 ופרשת קסטנר רצח פרשת תבור, אלי פרשת
 באמונה הארץ עשה — הממשלתי המשבר

 בגלוי אם החדשים, הדודנים מלאכת את
ל הבלעדית זכות־הדיבור מתן על־ידי ואם

 של נרצעים עבדים שהם חברי־המערכת אותם
השלטון.

 — לא ואם המוצע, ההסכם יקום באמת אם
 ההצעה העלאת עצם חשוב• זה אין כבר

הת הישראלית העתונות מן חלק כי הוכיח
 מוסרית, התנוונות של כזאת לתהום גלגל

מוסי אינה שוב פורמלית התחייבות ששום
גורעת. או פה

הבטחון דמען
ה המשבר את ניתוחיבם קריאת אחרי
 ואחרי ),1057 הזה (העולם האחרון ממשלתי

 בצדקת שוכנעתי האחרונות, ההתפתחויות
 על- מראש תוכננה הסערה שיל טענתכם

בישראל. דיקטטורי לשלטון נוסף כצעד בדנוריוז, דור ידי
ירושלים איצקוביץ/ שאול

 האחרון העורר ממאמר הנובעת המסקנה
 הרבה נונות. מחשבות מעוררת הד" ״היינו

 כי להאמין עשויים אינם ישראל מאזרחי
 פראנקו. הגנרל בעקבות הולר בידי אמנם
האימ האטת את להביא מוצא למצוא צריד
רוחנו. בנטו החיים אלה לכל הזאת תנית

ירושלים יצחק, י. ה•
מניין  בן־ כי לקבוע הבטחוז לכם ...

 לבטחו; המדינה בטחון, אח מנצל גוריו;
? שלטוני

חולון קאדר, מישל
נוכריות נשים

 של הנכריות הנשים בעית על כתבתכם
 נרמה )1057 הזה (העולם מפולין העולים

ב כזה למצב שהנענו על וכלימה, בושה לי
בעי להסתכל אוכל איד העברית. מולדתנו

 הצרות על להם ולספר שלי הילדים של ניים
 אותו את הלוא בנולה? הגויים לנו שעשו
אצלנו. לגויים עושים הדבר

חיפה שיליצקי, פנחס
 הוא המעורבות המשפחות אל הקשה היחס

 הרוצה עם הולם אינו זה יחס בחיינו. כתם
 יש אחרים. עמים של בים דרר-חיים למצוא
 המלאה הזכות את דמוקרטית למדינה אמנם
 מחובתה אולם לה, הרצויים עולים לה לבחור
 או דת גזע, הבדל ללא אזרחיה לכל לדאוג

המש את לישב היה רצוי בינתיים השקפה.
 על להן, מיוחדים בכפרים המעורבות פחות
קליטתן. את להקל מנת

כפר־אתא ריטר, הרברט אמנון
ב שנוהגים העובדה מכאיבה אמנם ...
 הנשואים מפולין בעולים ואוילית נסה צורה

בי צודקת זו נישה אולם נוצריות לנשים
 ישראל עם ביצועה. בדרכי לא כי אם סודה,
שחל והחרם האיסור בתוקד עצמו על •סמר

 מתבולל מזמז היה אחרת נשואי־תערובת. על
 ב־ נשואי-התערובת יותרו אם הגויים. בין

 האומה. לעתיד סבנה מ׳פום בכר יש '•סראל.
 למנוע כיצר דרד־הביניים את למצוא יש

 ה- בעולם לפגוע לא וביצר מחד, זו סכנה
מאידך. נוצדי

ירושלים פייגין, ש.
 ותחום תחום לכל פולשים הם נבול. כל עוברת במדינה הדת אנשי של חוצפתם

 חיי את הורסים הם כי מבינים ואינם
 הארץ דיבת את ומוציאים במדינה ההברה

 במסוה להפקרות נס גבול יש בעולם. רעה
הדת. שלטון

תל-אביב א. יעקב
הג׳יפים גונכי

(העו הטובים בני על שלכם לכתבה בקשר
 פרט על להתעכב ברצוני )1057 הזה לם

 ה־ את שגנבו הטובים שבני כתבתם אחר.
 מאסר שנה — קיסה בעונש נענשו נ׳יפים

 מה כל זה? שבעונש הקושי מה תנאי. על
 שנים שלויס שבמשך הוא בעונש שכלול
עבי שהיא באיזו להיתפס להם יהיה אסור

 שבעזרת הסבורים אלה בידי היא טעות רה.
 את להרתיע יהיה אפשר זה ממיז עוניסים
מהעבריינות. הנוער

תל-אביב כרמל, שושנה
 הולד לא צעיר בהוד כי למסקנה הנעתי

 הקשה הכספי מצבם בגלל כלל בדרך לגנוב
להו משהו. לו שחפר משום אלא הוריו, של

 לא והם לירות אלפי להיות יכולים רים
 שואד שהנוער ומכיוון פרוטה. לילדיהם יתנו

 מהוריו ואם כסר. למצוא מוכרח הוא לבלות
 אצל מזלו ינסה זה, כפר לקבל תקוה לו איו

אש כד משום סחיבה. בעזרת — השכנים
 אל המתיחסים ההורים נם כלל בדרך מים

מבו אניסים כאל ולא תינוקות כאל ילדיהם
גרים.

ירושלים ש., מיכאל
רק  מצולמות וכתבות מאמרים פירסום ...

המ ביותר, הקטן ולוא ועוון, פשע כל על
 את להרתיע עשוי טובים, בני בידי בוצע

 כ; כמו לההדיר יש פשע. ממעשי הנוער
להס הנוהג את הנוער ובתנועות בבתי־הספר

 ולא פשעים, הגוררים פרהחות ממעשי תייג
גדולים. גיבורים במבצעיהם לראות

תל־אביב בכר, תמר

העבר טוב, הלאה? יהיה מה שואל: אני
 עונשם. את וקיבלו נשפטו הצעירים יינים
 סלאד עמום כד? אחר עליהם יהיה מה אולם
 יקבל ואולי בבית־סוהר, שנים ארבע ישב
 מבית־הסוהר שיצא אחרי •פנים. כמה עוד
 ומי מושלם. פושע כבר להיות עשוי הוא

 חדשי תשעה אחרי ניידרמן, לישראל ידאג
ל לחזור לו תעוור המדינה האם מאסר? מוטב?

תל־אביב תרום, יהודה
לאומית סחיטה

 ל־ ליבכם תשומת את להפנות רוצה הנני
 בבית־ לישראל. הקיימת לקרז התרומה בעית
 בעוד ואולי בתל־אביב, נאולה התיכון הספר

 לסחיטה. התרומה נעשית אחרים. בתי־ספד
ל התלמידים כל נדרשים השליש סיום עם

ה תלמיד התעודה. עבור נסר סכום שלם
 בד על־ידי תעודה. מקבל אינו לשלם מסרב

המ תלמידים יש לכפיה. התרומה נעשית
 לאומית מבחינה הקיימת לקרז לתרום סרבים

ו אדמות לגאול שהפסיקה אחדי ומצפוניה,
 להם ונעשה תה, •פותי יפל למוסד הפכה

משווע. עוול זו בצורה
תל־אביב דותן, שלום

החדיטה הכרית
 המהפכה מחולל את אישית מכיר אני

 .11056 הזה (העולם דהרי דוד את בנתניה.
 האצ״ל, של הלוחמים מטובי אחד היה הוא

ה בהתקפותיו האצ״ל עמד למעשה שעליהם
 שהוא ולהאמין להשלים קשה לכן נועזות.

 שנים עשר לפני שרק אלה את לנדולה העלה
 הרשו הבריטי. המ׳פעבד לידי להסגירו ניסו

 דהרי: את שבועונכם דפי מעל לשאול לי נא
 עיוורת שנאה השונאים לאלה יד נתת איד
 אלה עבור הצבעת איר המחתרת? לוחמי את

וה האלמנות שיקום נגד בכנסת שהצביעו
 עם בצוותא תשב איד ולת״י? אצ״ל של נכים
 מפקדך שם על רחובות לקרוא המתנגדים אלה
ואב קשאני נרונד, רב ואחיד ראירז דוד

קרה? זה איד עולם, של רבונו הי״ד? הביב שלום
 מעמד תחזיק לא הזו הבלתי-קדושה הברית

תל־אביב יהודיוף, אביחי רב■ זמז
 העיר. לתועלת הם בנתניה חילופ״השלטוז

במשך ישלוט מסוים ששלטון בריא זה אין

 זה שאין וכשם חילופים. ללא •פנים עיפרות
 לבן־ גם בריא זה אין כד לממשלה, בריא
נתניה כהן, א. עסי•

והצניעות האמת למען
 ברינ׳יט האם אותי. משגעים כבר אתם
 המערכת מחברי אחד של חברה היא בארדו
סטטיס עושים הייתם שאם לי נדמה •פלכם?
האח בשנתיים ניליונותיכם על קלה טיקה
שה למסקנה, במוני מניעים הייתם רונות

 בה, מצאתם מה יודע שהשד הזו, חתיכה
 אתם בעתונכם. ביותר המצולמת הנערה היא

או להכניס הזדמנות שום מחמיצים אינכם
השער. על אפילו או סמדוריכם, לאחד תה

 תל־אביב פרנקל, זוהר
 פירסום על־ידי הניתנת ההזדמנות את לא גס

פרנקל. הקורא של מכתבו
 (העולם הצבעוני בשערבם בארדו ברינ׳יט

ב תמונותיה אולם נאה, היא )1055 הזה
 לנערה אין אמנם גבול. בל עוברות צ עטיי

 לעולם האם אבל לה, שיש במה להתבייש זו
׳ בחוץ? או במיטה מצטלמת כשהיא משהו לובשת אינה היא

 ירושלים לנדמן, עמנואל
 פעם לבשה היא (והצניעות) למען'ההיסטוריה

 תמונה). (ראה במיטה צילום בשעת משיהו,
ם כעיוות טי עו מי

 ,52 מס׳ נליון השבוע״ ״דבר בשבועון
 המדבר אשתאול, הנדת בשם מאמר קראתי

 אשתאול. בכפר מתימן משפחה של חייה על
 את הכפר. כלב על כותבים הם המאמר בתור
מוחמר. קוראים הזה הכלב

 הזדעזעתי, הכלב של הבינוי את כשקראתי
 אה נתנו אשר התימנים מידי. נפל והעתון

 שמוחמד יודעים שלהם לכלב מוחמר השם
ה הוא מוחמר הטוםלמים. של הנביא הוא

 מיליונים ומאות המוסלמית הדת של צמרת
 דוקטרינה לפי הולכים בעולם טופלמים של

ה שם נתינת של העלבון אם טוב יפלו.
 אז המשפחה בני בין רק ישאר לכלב נביא

ה של בעתו! זה את לפרסם אבל הכפר.
 זה על למוסלמים? יגיע זה ועלבון הסתדרות,

 יסלה. לא בעולם טוב איש ואד מוסלמי אד
ה את יעניש הדתות שמשרד מבקיע אני זה. פשע על אחראים

עראבה נסאר, יוסף סעיד

יבוש במצב ב. ב.
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