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

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעית. לתוכן אחראית איננה המערבת

המערכת: חברי
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 האח־ בחודשים המערכת הברי כשעברו
 הדה העולם של התמונות ארכיון על רוניט
 בתמונה מבטם נתקל תש״ח, מלחמת מימי

 זקופה׳ בקומה העומדים בחורים שגי של
 ב״ תמונה). (ראה מרופטים בבאטל־דרסים

 ה גב על הכתוב את קראו שיגרתי אופן
רועם• בצחוק פרצו רגע כעבור תמונה׳

 את הגב על רשם אז של איש־המערכת
 לתמונה מתחת להדפיס שהתכונן הכותרת
 ״הסתכלו מאד. פאתטית היתד, היא בעתון.
 ״עלינו כתב, אלה,״ בפנים
 ואמנם, היטב!״ אותם לזכור

הבחו שני בפני משהו היה
 היטב שסימל המזדיינים, רים
 של הנחושה ההחלטה את

קודרים• ימים אותם
 העורך רשם הכותרת ליד
 הציני לעובדי הוראות כמה

לע צריכים שהיו קוגרפיה,
ה מן הגלופה את שות

 את בהחלט ״להוציא תמונה.
 פקד הבחור!״ שבידי הבקבוק
הח המזל לרוע כי בתוקף.

 בקבוק הימני הבחור זיק
בידו. קוניאק של

אנ או, של הצעירים לגבי
 כל היתד, לא כובעי־הגרב, שי

 חיילית עמידה בין סתירה
 בקבוק החזקת לבין גאה

הדב שני ,להיפר משקה.
 יפה. זה את זה השלימו רים

 רוח יותר קוניאק, יותר
 העורך לדעת אולם חיילית•

ה בין סתירה משום היתד,
 התמונה הופיעה לכן שניים.
קו אומרת כשכולה בעתון,
בק ללא — וכוננות ממיות

בוק.
★ ★ ★
הקור אחד רק זה היה
 נתקלנו, בהם הרבים יוזים

ה הגליון את הכינונו עת
 העולם של החגיגי, אחרון,

 הגליו־ מאה על עברנו הזה•
 המכריעות, השנתיים של נות

 עיינו החומר, את קראנו
מאד. מעניינת חיזייה זאת היתר, בתמונות.

 לא הנוכחית המערכת חברי מבין איש כי
 יותר הקשיש החלק זה. בשבזעון אז עסק
 ורק המלחמה, בעסקי עסק ומעלה) 27 (בני

עתונים גליונות נתגלגלו רחוקות לעתים
הצעירים הראל. להרי או גבעתי לגבעות

מדי. צעירים פשוט היו יותר
של האובייקטים רק חיינו שאנחנו בעוד

 ששלח מטה, החתום (מלבד העתון חומר
 הדרום) מן שיר או רשימה לפעם מפעם

צבא בבעיות לפעמים דאז העורכים התחבטו
ב שהראתה תמונה כשהופיעה למשל, יות•
עב צעירה שנה 2000 אחרי הראשונה פעם
 ציין המחתרת, בנשק בגלוי מחזיקה ריה

 התת אז טומיגאן, שזהו בתמימות העורך
של במבול הועף מיד בארץ. ביותר הידוע

 שהצביעו ההגנה, אנשי של נזעמים מכתבים
 (תת־ בתמ״ת שהמדובר העובדה על בגאווה

 על־ידי יוצר אז שכבר סטן, מקלע־תוצרת)
 בא לסיומו, הגיע שהויכוח אחרי ההגנה.
 אלמוני, אצ״ל איש קטן. מכתב עוד לפתע
 טעו: שהכל הודיע ״אלים״, בשם שחתם

 נשק שמייסד, תת־מקלע דווקא זה היה
 ״אלים״ אותו צדק. הוא הגרמני. הצנחנים

 הודיע בו הוידויים, למדור רשימה צירף
 ואת האמיצים״ ״מפקדי את אוהב שהוא
ומחולותיה״. הארץ ״שירי

★ ★ ★
 הבדיחות את פסלנו נוסף, שיקול אחרי

״עולמנו הכותרת תחת שהופיעו תש״ח, של

1948 ובקבוק, צעירים שני
 יותר קצרים היו לא ושזקניהן הקטן״, זה

 אופייניות: שתי עצמם. הלוחמים מזקני
 למדינה חיכינו שנה ״אלפיים יהודי: אומר
 לקרות!״ צריך היה זה לי ודח־קא יהודית,

בבית־משוגעים, בן־גוריון דויד ובבקר
 הוראות לפי במקהלה, החולים כל קראו

 אחד איש רק בן־גוריון!״ ״יחי הרופאים:
 השיב שתיקתו, לפשר ביג׳י כששאלו שתק•

 לתקן היום באתי משוגע. לא ״אני האיש:
הברזים.״ את

□כתבים
האסור האיש אמונת

 מעט, ?השתפר ?עצמי ארשה ?עשור אחת
?הטרירכם הרביתי ?א מושבע וכקורא מאחר

העולם ע? במנוי בשעתו חתמתי ?א כה. עד

 הרגי• הראשונים 0שנ?יונותיכ מאחר הוה,
 המסתננים ?בעית מדי, הנועזת נישתכם זוני.

 בוכרוני חיה מרי עוד ?י. נראתה ?א ?מש?,
 אני פצעי וזכר שנפ?ו הרבים חברי זכר

ש? העמוקים שרשיח א? אכז, קרבי. נחייל

ה ע? דיעותיכם אז. ירדתי ?א זו בעיה
 נחלת כיום הינז בו אנו מקומנו ועל מרחב
 שאתם ?אמר איז בי אם וחרי, וטובים. רכים

 חלקכם רב הנה אלה, רעיונות אבות הינכם
ובהבהרתם. בניבושם אלי הכותב של ברקעו אתם סתענינים אם

 פשוט תש״ח, שלפני הדור איש הנה כם,
לאהר ,14 בני? מהתרת חבר אני: ורגיל

 מאסר מחתרת, שוב בריטי, צבא אכזבה, מכז
 קלות פציעות בצה״ל, קרבי חייל בבתי-בלא,

ה ימות בכל אפור אדם ולכפור ושם, פה
מש את ומפרנס כפיו יניע על חחי שנה,

מרבים. אחר פחתו.
העכ האפורים, החיים שאין אני מאמי;
 שב־ מובטחני תללית. ללא חיים שוויים,
 למעשה שהוא, צד מאיזה היזמה התעורר

 לקברניטי שאבדה יזמה אותת וגואל, רב
 ונצורות. גדולות דורנו יעשה עוד המרינה,

 מאבקיבם אהר בהתרגשות אני עוקב בד משום
 ב־ כללי ערכיז ולשינוי השחיתות לביעור

בפרט. המרחבית ובזו בכלל, מדיניותנו
האבוד״, ״הדור אנשי אנו, חיים ובינתיים

 שלא נחלת ע? כשומרים זכרונותינו, על
עתה, אסיים הגדולה. השעה בבוא תבבה להטרידכם אשוב :לא ש נדר, בלי בהבטחה,

תל־אביב נזר, שלמה
היובל. מחצית עד

המרד דור
ה־ על במאמריכם הסתטכתם אחת לא

 לר ואומר ירידיד הם מי לי ..אמור אמרה:
 מכם, זו אמרה נשכחה מה משום אתה״. מי

 תנועת של המרד דור בבנם שטיפלתם בעת
 ובצדק מלא בפה המוקיע כעתון לכם, החרות.

 השלטון בידי האלג׳ירי העם של דיכויו את
זהו בהחלט ברורה להיות צריכה הצרפתי,

לשעבר. אלג׳יריה מושל סוסטל, של חו ׳
 כאורח בארצנו, סוסטל של שביקורו דומני

 הפוליטי התוכן את חושה חרות, של הכנס
זו. תנועה של האמיתי והסוציאלי

תל-אביב פורת, שוקד,
 באלנ׳יריה הצרפתי הצבא את זיהה פוסט?

 מקום יש אם העבריים. החופש לוחמי עם
ה קיצוני. הבדל רק קיים הרי להשוואה
 אס כי חופש, לוחמי כיום אינם צרפתים
 באל־ ממלאים הם אחרים. בחופים לוחמים
ב הבריטים שמילאו תפקיד אותו ג׳יריה

 ממלאים האלג׳יריים המורדים ואילו ארץ,
 לוחמי השוואת העבריים. הלוחמים תפקיד את

אי הצרפתי השיעבוד לצבא העבריים החופש
חרפה. של סמל אלא נה

ירושלים מועמד, אליאם
 תולדות בתיאור כד כל הצטמצמתם מדוע
 נוער, בני ובעיקר רבים, לאלפים הן המרד.

ה בהיסטוריה ונדיר מאלה שיעור זה היה
ההיס האמת תצא בוא היום בבוא אמיתית.

 נושאי אתם, חלקכם אה יגרע לא לאור טורית
השקטה. המהפכה נס

חיפה מורה,
 העורר של מאמרו את לקרוא התענגתי

 תרשו המרד. דור בדבר )1071 הזה (העולם
 עובדות שיאירו מילים, מספר להוסיה לי

 די מוארות אינן כי חושש שהנני מסוימות
 תא כמפקד שימשתי המאבק בשנות צרכן.
 הייתי לח״י. של הלוחמת כחטיבה ומ״כו
 ראוי הייתי שלא ויתכן אז, צעיר מאוד

 בזמן כי זכורני תא. מפקד של זו לאיצטלה
 בצריה התרכזנו ,1947 בשנת הצבאי המצב
ה לשכת רא׳ם אותנו אסה בנוה־שאנן. אחד

 מבוקשים שהיו סובו?, האחים (אחד הדרכה
שי שמתנהלות לנו ואמר הבולשת) על־ידי

 דרישות ולח״י. אצ״ל בין איחוד בדבר חות
 כמחולל בז׳בוטינסקי הכרה אז: היו האצ״ל
 אז שמחנו וכוי. מלא צבאי איחוד המרד,
ל שהצטרפו צעירים, היינו רובנו מאוד.
 אלא מפלגתיים שיקולים מתור לא מאבק

 משותף במאבק רצינו ומאוד בלבד, לאומיים
 האיחוד לדאבוננו אד הכוחות. כל ובאיחוד

 שמישהו נרמז סודות בסודי התבצע. לא
הכוחות. באיחוד שני כינור לנגן רצה לא

 לרסיסים. התנפץ שהלח״י כותב העורר
 שונה היה הלח״י של הרכבו מדוע? נכון!

מה החל שרתו בלח״י האצ׳יל. של מהרכבו
 במיעוט וכלה הזעיר־בורנני הלאומי נוער

 בחתירות התחילו הקומוניסטים קומוניסטי.
 לפני עור בלח״י לפילוג וגרמו ואינטריגות,

 לאידאולוגיה נתפס לצערי, הרשמי. הפירוק
 הלח״י. צמרת ש? רובה רוב סוציאליסטית

הלח״י. מתפרק היה לא הללו הנטיות אילולי
 שבה, השלילי כל על החירות, תנועת

 נוף מכל יותר לשעבר הלת״י ללוחמי דואגת
להי אין אד זו, בתנועה חבר אינני אחר.
 בכנס פעולה מלשתף נמנעו י הלח״ מנהיגי ש- לבז, התאכזבתי, מאוד זו. מהערכה מנע
פומ להופעה הזדמנות הוחמצה המרד. דור
אל צעדנו רובנו, רוב יאיר. יורשי של בית

 יכו? אינני האצ״ל. לוחמי שאר בין מוניים
 נם במדים שאני מפני המלא, בשמי לחתום

כעת.
תל־אביב לשעבר, נמוך מפקד

 הערבה להביע איד שידעתם זה כל עם
 המולדת, שיחדור למען המרד דור לפעולות

 המפלגתית מהמטרה להסתייג יפה ידעתם
לזכותכם. לציין יש זאת הכנס. •על

תל־אביב סמואלוב, אליעז
הגיא שער נוף

ה ועדת לפעולות להסכים חייבים אינכם
 שתאשימו הצדקה כל גם אין אולם עשור,

המכו את מחדש ביימה שהיא הועדה את
 לעיתים הנוסע אדם בתור שבשער־הניא. ניות

 הרנשתי לא תל־אביב־ירושלים, בדרר תכופות
 שנוספו או שונה המכוניות של שמצבן

 פעולה היא הצביעה פעולת ואילו מכוניות.
 לצבע! בהחלט מתאים החום הצבע חיובית.

חלודה. — המכוניות ש? הטבעי
ירושלים מוסקוביץ׳, דרור

 בעלותו כנראה יעסוק חיה נווסקוביץ׳ הקורא
 אנשים, אחרים• בנופים בהסתכלות לירושלים
 את ראו לירושלים, תכופות הם גם הנוסעים

הביום. פעולת

זאת ידע ז׳אבו
ו הצעירה על שהשיר הדבר, נכון אם

 ״שיר הוא בחורש זקופי-קומה בחורים ארבעה
שציינתם כפי הנח״?״, לבנות המוקדש מיוחד

 (העולם בצעדה המשתתפות על בכתבתכם
 ז׳בו־ זאב כי הדבר מוכיח הרי ),1070 הזה

ה בתחילת כבד נביא. אמנם היה טינסקי
 תהיינה כי ז׳בוטינסקי, ידע העשרים מאה
 היה יכול כיצד אהרת נח״ל. בנות לנו

״חמישתם״? בספרו להופיע השיר
אילת פרת, עמנואל

 לא בכתבה אולם צודק■ באילת מעריב כתב
 בנות עבור במיוחד חובר השיר כי נאסר

להן. במיוחד הושר כי אלא הנח״ל,
הזקן הללי

 עזרת בלי רבנו למשה במקצת שדמה זה
 (העולם חור בו הסרטת על בכתבה המאפר,

 ששמו כתבתם סבי. במקרה הוא ),1072 הזה
 מעין טעות הללי. הוא ששמו בעוד הרלי

 אגב, רבנו. משה של דמותו את סילפה זו
 הוא בה בחייו השניה הפעם לו יעזו סבי,
למר התרגש ראי, דרד לא עצמו את רואה

 יכו? אינד ״עכשיו בעתוז. תמונתו אה
 אמר בהיסטוריה,״ מקום לי שאיז להגיד

לו. האופינית הצחוק בבת לי
ירושלים הללי, יצחק

 כמו הוא, גם שהיה האנשים אחד בתור
 עבור שצולמה ההמונית בתמונה ניצב כתבכם,
 לרעתכם להסכים יכול אינני בו־חור, הסרט

בהת נעוצה ההסרטה בכשלון האשמה כי
 ונכוז ממושמע דוקא היה הקהל הקהל. נהגות
 אותו החזיקו אולם לו. שיאמרו מה כל למלא
 המסריטים, שבאו עד בשמש שעות הרבה

 בעצם מה להבין היה קשה כד אחר וגם
 סרטים כמה כבר ראיתי מאיהנו. רוצים

 לי שרכשתי ומהנסיון המוניות, תמונות עם
ב בעבודתם, התרשלו שהבמאים סבור אני

מקצועיים. שחקנים עם ענין להם שיש חשבם
ירושלים ניסנוב, יעקב

 ני־ הקורא של המקצועי מסיתו הכבוד כל
 כתובתו את לשלוח מתבקש הוא סנוב•

 אליו יבוא ההוליבודי שהבמאי כדי המלאה,
להשתלמות.

ביוקר עולה הטרמפ
(העו ריינר רב״ם של מכתבו על כתגובה

לה הנני הטרמפים, בעניז )1071 הזה לם
אינני כמוני, רבים ולצער לצערי, עיר:
 סיבה בגלל בכבישים, חיילים לאסוף יכול
 ביטוח לי שאין והיא: — ויחידה אחת

 זוכר שאני כמה ער לטרמפיסטים. מיוחד
 כשאחד בעתונכם; גם ביטוי זה לעניז ניתן

 שלו הטרמפיסטים בפני התנצל הקצינים
 סיבה, אותה בגלל בעתיד, לאספם יוכל שלא

 עמה שלקחה מסוימת שנהגת לו שנודע אחרי
 כש־ פיצויים לה לשלם נדרשה טרמפיסטית

 מקרים עור לי ידועים תאונה. לה אירעה
 למשפט, הנהג את הנישו שטרמפיסטים

לירות. באלפי פיצויים וקיבלו
לד לחיילים מציע הייתי הבעיה לפתרון

 אוטומטי ביטוח לסדר עליהם מהממונים רוש
 אז רק בכבישים. הנעים הצבא אנשי לכל
 צבור של רובו שרוב לקוות יכולים היו

 אז עד לאספם. כדי נעצר היה הנהגים
סליחתם. את לבקש רק לי נשאר

חיפה ,5154 מכונית בעל
הקבוע המושב

 הביטוי חופש עקרו; את להבין יבול אני
 גלילי ולילי רותי בין הריב אבל בעתונכם,

 הגבירות שתי אם אלה. מגבולות נם חורג
ה את לשניה אחת לתלוש רוצות הללו

 מצע ע? מכבודו במחילה זאת יעשו שיער,
הזה. העולם דפי מלבד אחר.

חיפה שינמן, דויד
.. הפסיקו! האישה, כבוד למען נב-ידותי, .

ירושלים בלוי, נורמה
. .  אחת סכינים נועצות הן נימוס ובאיזה .

תענוג. ממש השניה! בגב
יפו ניר, אליהו

 הקורא של בעצתו מצדד בהחלט אני
 לעורך יעץ אשר ),1072 הזה (העולם אביה

 הגבירות, בשתי ותבונה חוכמה קצת שירביץ
 הקבוע. מושבו במקום מכוח כמה על־ידי

 מריעה אינו הנכבד העורר של מצפונו ואם
ההתנדבות. לפיסגת להתעלות מוכן הריני נמוד, כד כל לרדת לו

חיפה שליין, ירוחם
והמתח הדממה עולם

 סרט, לראות עצבים )1071 מזח (העולם גדות משק .לחברי יש איד אדירים! אלוהים
 קשה, כה הפגזה חטפו בו יום אוחו בערב
דבר? קרה לא כאילו

 תל־אביב שמיאלי, יצחק
 הוא גס נתון שמואלי הקורא היה לוא

 בסרט נוחם מוצא היה רועשת, כה בהפגזה
בגדות. שהוצג הדממה עולם כמו

 המשונה, המודעה את לקרוא התפלאתי
 הם ובה גדות משק חברי תלו כביכול אשר

 לאט. ההגדה את לקרוא מהילדים מבקשים
ההגדה. את לקריא המסוגלים ילדים בגדות עדיין אין לי שידוע כמה עד

 צפת עמרם, משה
 ב־ גדות את הכתב החליף מתיחות מרוב

חולתא•
השופטים תקוות

ה שופטי ביעורות הפילוג על תצפיתכם
 עוד התאמתה )1070 הזה (העולם כדורסל

 אגודנו של סגורה באסיפה פרסומה. לפני
 לה־ כדי ארגונית, אוטונומיה לדרוש הוחלט

 עסקני בין להתרוצצות שותפים מלהיות מנע
ה שני שינור בתל־אביב. ומכבי הפועל

 רק היה הבינלאומי השופטים לקורס שופטים
 השערוריות גם הגמל. גב את ששבר הקש
 שמחים איננו ארעו. נבר התנבאתם, להן

 לשוב נוכל שבמהרה ומקוים אלה בעובדות
 את בעבר, שעשינו כפי בנאמנות, ולשרת
ברעם. עד מתל־מוגד הכדורסל קבוצות

 קרית־חיים אלעד, ז.
 הקורא של לתקוותיו מצטרף הזה העולם
 במחוז הכדורסל שופטי איגוד מזכיר אלעד,
הצפון.
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