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 מחמאה הזה חעולס. למערכת ניתנה -!;שבוע ■ י
לה. שזכו בעולם העתונים מעטים שרק

 רוב התכנסו בתל־אביב הביסה,. באולם
 של האישית בהנהגתו יע^ראל ממשלת• חברי

 של וסולתה שימנה עם יתד ראש־ד,ממשלה,
הא מפא״י, מזכיר המפלגתי, המשטר צמרת

 ומנגנון- המשטרה ..מפקדי ההסתדרות, ■ ׳ ישי
 ב־ ־ ממלזזכי־פינכתם, רבים בתוספת■' החושך
 מטרה לו שונותה רב־רושם ציבורי שנעמד
הזה. העולם הפגנה'נגד לערוך ויחידה: ־אחת

 הממשלה חברי את אישית הזמין בימי
 רשמי כמעמד לפניהם שהועמדה זו, להצגך,
 מפ״ם לנציגי יקרה מה יודע מי מחייב.

העדרם? על והדתיים
 מן לאיש שאף מחזה, עמד המעמד במרכז
 כותבו כודנת על ספק לו היה לא הנוכחים
 ובלתיימוסודית גלוייה הסתה. — ■ושולחיו

 לדעת זה. עתון עורכי נגד אלימות למעשי
 זה מחזה של רמתו הידועים, המבקרים כל

 הנוכחים, פרצו פעם מדי אך לאפס. מתחת
 במחיאות־בפיים מאורגנת, קלאקה בהדרכת
 דובר כאשר ההצגה, באמצע גם רשמיות
 לרוצץ ידינו, את לשבור הצורך על ברורות

וכו', עצמותינו, את לשבור ראשינו, את
הראשונה, בשורה שישב ראש־הממשלה,

 סמויה. תישאר לא האישית שהגבתו לכך דאג
 את הרים בכסאו, שכיבה־למחצה כדי תוך
נאמניו. לעיני כף ומחא לראשו מעל ידיו

★ ★ ★

 הפגנה בארץ אי־פעם היתה כי סבור איני
 שלוחותיו, כל על השלטון, של כזאת אדירה

 שהפעם העובדה כלשהו. ציבורי גורם נגד
 סיעה או יריבה במפלגה אפילו המדובר אין

 בצבא או בארגון־המונים לא ואף בכנסת,
 עורף כל חסרי אנש־ם בקומץ אלא פרטי,

 לחזיון משקל מוסיפה אף מאורגן, ציבורי
זה. יחיד־במינו

 כמה בטובו הואיל כבר ראש־הממשלה
 במת מעל חברי ואת אותי להשמיץ פעמים

 שתי את פעם לי שברו כבר פיקודיו הכנסת.
 להפליא עד הדומות חיצוניות בנסיבות ידי,

 מנגנון־החושך במחזה. עתה המתוארות לאלה
הרש העתונות מכתבינו. אחד את חפף כבר
הת מפא״י, של תחנת־ד,שידור בתוספת מית,

 במערכת־הסתה נגדנו פעמים כמה כבר גייסה
וטוטאלית. מאורגנת
 זו מזה. יותר הוא עתה שקורה מה אולם

 הקיימת הצמרת מפגינה הראשונה הפעם
 את זה בעתון רואה שהיא ועדה עם קבל

מ פוחדת שהיא בארץ, שלה העיקרי האוייב
ה כל המפלגות, כל מפני מאשר יותר פניו

יחד. גם הארגונים וכל מחתרות
 שמרבית זה, מחזה לכבוד החגיגי המעמד

ה מגמותיו נגד התקוממה ישראל עתוגות
ה גולת רק הוא והטרוריסטיות, רודניות
 שראש־ העובדה את עליה להוסיף יש כותרת.

מ מחדש והרכיבה ממשלה הפיל הממשלה
ש חוק־עתונות לחוקק יחידה מגמה תוך

 הוא אין (שהרי זה עתון לסגור יאפשר
מעריב); את או הארץ את לסגור מעוניין

פפק־הדין
 פסק-הדין את שנתנו העליונים, השופטים

שנד אחד דבר אמרו קסטנר, בפרשת הסופי
 ההיסטוריה של תפקידה כאז לונדוני: בה

 לוחמים ועוד אתם, פסק-הדיז. את יקבוע
 לפסוק הקהל דעת את לאלץ ניסיתם בטוכם,

להעריך רק אפשר עתה. זו בפרשה דינה את

 היא שמגמתו חדש ■ חוק מעבד כהן. , ׳שחיים
 עתון. לערוך הזכות את וממני מחברי לשלול
 - ביקש קסטנר, משפט סיום .עם השבוע, ואילו
 נשכח סעיף להפעיל הצלחה) (ללא כהן חיים

 לכתוב אדם על לאסור המאפשר החוק, של
 שהכוונה ספק היה אם מאמרים• ,ולפרסם

 ז׳רוסלס בא הרי נגדנו, תקדים ליצור היתיח
ב ספק.-זד, .פסקיהדיןדופיזר למחרת פוסט
■-'.. 5- ראשי,-.' מאמר

 במשך השתדלנו !<מנט צנועים. נהיה; הבה
 ■ להוקיע האמת,' את לגלות ארוכות שנים שבע
 ביי למתוח השחיתות'.במוסדות,.הציבור, את־■

 הפעילות את לחשוף המשטר, גדולי על קורת
 נגד ולהתריע מנגנוני־החושך של האפלה

 בכך השקענו בארץ• הזוחלת הדיקטטורה
 שמא־ חושב אינני .אך הדל. כוחנו מיטב ..את

הספיקו. מציגו'
 לכלי באמת זכאים שאנו אינני.בטוח כן על

 עתה. עלינו שופעים יריבינו ■אשר הזד, הכבוד
לו. ראויים להיות נשתדל אולם

★ ★ ★

ה לך, מחמאה גם זוהי דבר, של בסופו
זה. עתון של היקר קורא

ב צורך זו צמרת רואה זאת בכל מדוע
 שיש סבורה היא מדוע דעת־הקהל? הסחת
 הנקיטה לפני בנו, אמונך את לערער הכרח

 בהפגנה צורך היה מדוע זה? מסוג בצעדים
 קול של האדיר ובמסע־התעמולה השבוע,
 המחזנות של זו חלושה יצירה לכבוד ישראל

הישראלית?
 הדיקטטורה נושאי גם פשוטה: היא הסיבה
 שיקומם דבר לעשות מעיזים אינם המוסווית

ל מעיזים הם אין הישראלי. האזרח אותך,
 שאתה, עתון נגד ד,ג.פ.או. שיטות את הפעיל

 ובטוהר במסירותו בכנותו, מאמין הקורא,
 מפני כמשמעו, פשוטו פוחדים, הם מטרותיו.
זעמך. של האפשריות התוצאות

 האדיר הכוח מפני זה חשש קיים עוד כל
 לא ובחוץ־לארץ, בארץ ההגון בציבור הגלום

 ולא בישראל, חרות־האדם על המסך ירד
הזה. העולם במגדלור האור יכבה

★ ★ ★
 חבורת הבימה, באולם שהתכנסה הצמרת

הזדה המפלגתי, המשטר של ה״פרומיננטים״
 ישראל עם אישים: שני עם בגלוי השבוע תה

 חמשה לדעת שהציל האיש קסטנר, רודולף
 גדול נאצי פושע־מלחמד. עליונים שופטים
 את לעד שיסמל האיש מחרידות, בנסיבות

 מקרה זה אין האויב• עם ,שיתוף־ד,פעולה
 שוטטו ובתוכו הבימה אולם שסביב גם

 ממש החושך, מנגנון ואנשי בלשים עשרות
 בשעת בית״המשפט אולם סביב ששמרו כשם
פסק־הדין. מתן

 אינה הצמרת הזדהתה שאתו השני האיש
 מוסינזון, יגאל כמו רוחנית נמושה אלא
 התנוונות מגלם שותפיו בעיני שגם אדם

קיצונית. מוסרית
המפ הצמרת אשר הרגליים שתי אלה אם

 יבושם — עתה עליהן לעמוד בוחרת לגתית
אתה. מי לך ואגיד ידידיך, מי לי אמור לה•

 את כי תבונתכם. את ?א אומידלבכם, את
כא קא ובוודאי ?זרז. אי־אפשר ההיסטוריה

תזורז. שלא כרי הכל את עושה השלטוז שר
תל־אביב שחם, דויד

 חקירה ועדת ?הקים אלא ברירה נותרה לא
שואת את לברר עליה יוטל אשר ציבורית,

 תנסה ישראל ממשלת אם ביסודיות. אירופה
 יהדות אל לפנות יש זו, מחובה להתחמק

 חוששני ואז הועדה, את תרכיב שהיא העולם
ב תופיע ישראל של הנוכחית הצמרת בי

העולמית. הקהל דעת בם בפני נאשמת
חיפה מירקינד, אליהו

ו עתונים, הרבה בד כל שקראתי אחרי
 אני זה, בענייז ישראל קול לשידורי האזנתי

 בבית- בעצם קרה מה מבולבלת. לגמרי בבר
העליון? המשפט

 תל־אביב ויינטרוב, גאולה
הבאים. בעמודים ראה מפורט, תיאור

קילשונב דברים
הת על גוטסמן פני הנבות של סיפורה

 בקנאתו מהמקובל שחרג בעלה של נהגותו
 ),1059 הזה והעולם בגבה קילשון ותקע לה

דברים בהשמעת הסכנה רבה מה מוכיח
.קילושנם . .

תל־אביב טפר, נ.
 החקלאי החלוצי המתח כי טוען זה מי
ירד? המדינה אזרחי בקרב

תל־אביב כהן, סגולה
מקלט ארץ

 ישראל משטרת מתחמקת מדוע מבי! אינני
 הנאצים, עם הפעולה משתף .של מהסגרתו

 ליר .)1059 הוה (העולם יואנוביצ׳י יוסף
 בישראל המשפטי המצב אמנם אם הצרפתים.

 הסנרה אמנת בהיעדר הסגרה, מאפשר איננו
 תובעת המדינה איו מדוע המרינות, שתי ביז

ב דיו לעשיי-ת החוק לפי האיש את לדיז
 שדווקא הוא הגורל צחוק ועוןריהם? נאצים

 הפעולה למשתפי מקלם נמצא ישראל במדינת
הנאצים. עם

ירושלים י טובים; בריר

במחול. נצא חכה
 העשור שבחג הידיעה למקרא י התפלצתי .'״

 י־ סלונייס רקודים לרקוד הקהל ידרבנו-את
 ,יהחנ העיבור, שחג יתכן. איר הערים. ■׳חוצות

צעירים רבבות׳ של בדמם■ שאופשר רהראוטי

כינס שחיין
 תמונה זו תהיה נלוז? לחג יהפר וצעירות,

מס ברקודי אלה של זכרם את להעלות יפה
 עם נשלים האם ורוקנ׳רול. צ׳ה־צ׳ה־צ׳ה בו,
 צביונו את להרוס אנשים למספר הניתן זה?

החג? של הלאומי
חיפה א., יצחק

הציבור אדישות
ה מאמר את כשקראתי מאור התאכזבתי

 אם ).105ו הזה (העולם קירי חארא עורר
 בסכנה, הוא עצמם היהודים של החופים אמנם

 כנראה קיימות הערבי? המיעוט חופש עם מה
 עצומה אדישות הראשונה: אפשרויות. שתי

ש כר כדי ער היהודי הצבור על רובצת
מו מבחינה איכפתניקים לא להיות הפכו

 בה הקלות היא השניה והאפשרות סרית:
 ולבצע היהודי, הקהל דעת את לטמטם אפשר

 המדינה", ״בטחה בהסוואת מזימות מיני כל
 ביותר והמוצלחת המשכנעת כהסוואה שהוכחה

 ביהודים, השלטונות התעללות לגבי אפילו
ערבים. לנבי רק ולא

מפו הישראלית הדמוקרטיה כי נוכחתי
 הצבור ועל בלבד, פורמלית מבחינה תחת

 להשלותו. זו לפורמליות לתת לא הישראלי
 לכולנו שזכור דומני' זו פורמליות לעומת

 הצליחה והפרימיטיבית המפגרת בירדן בי
 לברית־בנדאר הצטרפות למנוע הציור דעת

רחוב. הפגנות על־ידי
ירושלים מועמר, אל-אס

 סואץ, תעלת את מצרים נשיא בשהלאים
 המסמר את בערבית ישראל קול קריין תקע

 הסכם כשנחתם מצרים. של בארונה האחרון
ה הממשלה בתקופת הערבית, הסולידריות

 לתקוע ישראל קול מיהר ירדן, של לאומית
 ירדו. של בארונה האחרון המסמר את גם

 השלטון לסינור האמריקאי הקשר. בשנחנלה
 האחרון המסמר אח יתקע לא מי בסוריה,
סוריה? של בארונה

הוא הזה המערבי שהפטיש מזה מסתבר

מכתבים

 באמצעות אחרון מסמר אותו התיקע תמיד
 המסמר את לתקוע מציע אני ישראל. קול

 קול של הערבית התחנה של בארונה האחרון
 בהם שמשתמשת טסמרות לחסיד כדי ישראל,

לבניו. נחוצים המסמרים בשפע. 1ז תחנה
נצרת חלאק, זוהר

בני-בדבים
 את הקוראים במראר, חברים •צני אנו

 וסומכים למאמריו מאמינים המפואר, עתונכם
 הזמו רוב את מבלים חברים, שני אנו עליו.

וב לחיות מחפשים בותבים, קוראים, ביחד,
בכבוד. לחיות מצליחים השם רור

 העולם גליו! את בשמחה קיבלנו ברניל,
 פולי־ ולחפש בו לקרוא והתחלנו ,1057 הוה

להע התחלנו שונות. במדינות שונות טיקות
 ״עשרים לסיפור שהגענו עד עמודים ביר

 הסיפור אמנם אחת." לכלה חתנים ושלושה
 לובי!. ארסי! האמריקאי הגנב לסיפורי דומה
 מוכנים שהיו האנשים 23 על בסיפור קראנו

 היפה־ בגלל במעצר ולשבת לירות לשרוף,
 מתבטלים הם טובים, בני שהם סוהאם, פיה

(פרחחים). זוערו כנוהג ונוהגים מעבודה
 האבים את להתקיף נכו! הכר טובים? בני

תבק להם? מניע לא אשר שלנו והמשפחות
 משפחותינו ובני שאנו ותמצאו אותנו רו

עוב אנו מעבודה? מתבטלים ישרים. אנשים
 יבול לא בן־אדם אף כי ומתפרנסים דים

אנחנו. ובמיוחד עבודה בלי לחיות
 ליפהפיה בקשר אנשים ?3 שנעצר! נבוז

 התנים להיות, רצו כולם לא אולם סוהאם,
 ואבית נשואים כמה גם היו ביניהם לכלה.

 ואיר ובניהם, אבות היו אלה ביז לילדים.
 להתחתן כדי נלחמים היו ובנו שאב יתב;

יםוהאם? ־־יפחפיה עם
. תלחמי, דייב אליאס

מראו י־ ג׳וייס, ;!בדד, נעים ,
ה בעתונוח השתקע .בג״סיבים•׳ '.המונח
 יגובו- נוגב כל בעגונכם .מכתיר. יא־ עבריה,

ב לשאול הרשוני );1058 ,זזה ,(העולם: ניירת
 לפחות'צריכה ובמיה מינימום ■ משירת איזו

ש כרי האב, .'של החודשית ■ ההכנסה לוגיות
לבויטובים? פשוט מגנב יהפך רב?

מ|ך־ץז.יפה אליך ■ ■.י״'
הדאמנש צליחת
 ■לצלוח פינס עמנואל !׳;,השה שיל נסיונגי■

 לועו לי נראה לה־מאנש תעלת את 1! בעוגה־.׳
 אבל באירופה, היה לא עור והוא למדי.■יתכן

 תעלת שלי: 'התחזית מיעט. עכשיו חוזר אני
ןזי׳פה. מפרץ איננה לה-מאנש;

היפה פלאי, שמעון
הש בבל הלה־מאנש חוצי ■שיל סציל־מיהם

 השחיינים כל כמעט' בי ידעת ניבחר,.י נים
השחיינים'ממצ ובמיוחד ארוכים, למד־קים

 כיצד ורחבי-אברים. בריאי־בשר הם ריים.
 נוף י עם הלה־טאנש את לצלוח פינס מתכונז

:לילד?. רזה
תל־אב-ב קדיש, י.

תמונה). (יאה כך אלא כל־כך -לא

. . ויצליח! שיצלח פינס: לעמנואל י תמסרו .
תל־אביב הלפרין,־ אריה

גוי די קרא
!׳ לי .,קוראים המאמר את ■קראתי ״ ; י י ': 
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 לא מודרניים, ״אנחנו הנקה: הנוצריה יצל
 הרתיהוניי הביניים״ ימי יצל למנהגים נהזור

 סבור אני הביניים? ימי פירוש מה במיוהד.
 המוסר־ ערכה מה בפירוט לעמוד טעם שאי:

 את הנקה אוהבת אם המילה. של וההיגייני
 חוקיה לכל להסכים עליה בעל, בחור בעלה

שי הרי לא, ואם היהדות. של האלמנטריים
באה. ממנה לארץ לחזור היא כולה .

תל־אביב אורי, א.
 ידיעד, התפרסטה היומיים העתונים באחד

 יחד שלמדו בנוף־ים הספר בית ■לדי באילו
 שעזב כתבתם עליו סביצקי, בונדן הילד עם
 מכחישים גוי, לו שקראו בנלל בית־הספר את
דב היו שלא טוענת הטורה גם הדבר. את

 זו מורה היתה היכן אולם מעולם. רים
 לפעול כד כל מיהרה לא מדוע לבז? קודם

 בא לא חדשים יצלושה שבמשר ראתה כאיצר
 לה איכפת היה לא אז לבית־הספר? בונד!
 של בביתו לבקר באה לא ואפילו דבר.

לבית־הספר. בנו בא לא מדוע ולשאול סביצקי
מעברה נוף־-ים, ד., פ.

כיסדפיב שיד
 בנכר הנמצא הארץ, יליד בי־דוד. לי

 אורא: בעיר היום ונר שנה ם־סס למעלה
 ולהשתקע לעלות נכספה ■צנפשו (אינ׳יריה).

ל ביכולתו אין כלכליים ומטעמים בישראל,
 לאריו כיסופיו את שאיפתו. את הגשים
 על אלי ששלחו ביצירו, מבטא הוא מולדתו

 אני הארץ. מעתוני באחד לפרסמו מנה
 לביטויו הבמה הוא הנכבד שעתונכם סבור

מח צור אל לשוב העורג היציר, בעל יצל
 קהל שרכיצ בעתונכם לפרסמו אבקשכם צבתו.

אלנ׳יריה. לרבות בתפוצות׳ קוראים •צל רב
טבריה מאמאן, שלמה עו״ד

 טל לבקשתו להיענות שמח הזד, העולם
 ולפרסם עתיקה צפתית רבנים למשפחת בן
 טבריה יליד סאסאן, שלמה של שירו את

 שבאלג׳יר: באוראן הנמצא
 הקשיבה אלוהי ובקשתי שאלתי

 השיבה. אותי וחמדתי ילדותי לארץ
 וגאלני נא שאני הגויים מדבר מתון
ותחלימני. לגלות' קץ תשים הלא

 השתוקקה נפשי הצבי לארץ מאוד
 מצוקה. מכל נפשי הצילה מתר חיש אנא
 אשקה הקודש אדמת אשר עד חפצי מלא

 החזקה במדינתנו חורין בן אהיה אז
מתוקה. אחריתי ותהי אשלם פי י נדבות
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