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 המים. בממלכת מהפכה התחוללה השבוע

 להמוני האבירים ממעמד עבר השלטון רסן
ממש• דמוקראטית מהפכה העם.
 מלכת כתר על התחרות התחלת עם
 מאנשי־ שופטים עדת הורכבה ו 958 המים

 לבחירת תקנון לעבד הוטל שעליה ציבור,
 תיבחר המלכה כי היתד, הכוונה המים. מלכת
 בארץ המקובל הנוהל לפי זו, ועדר, על־ידי

ובעולם.
 • נסתבר התחרות, שהתקדמה ככל אולם

 של גדול מישקע בארץ הצטבר כי לשופטים
 נפוצה שונות סיבות בגלל חוסר־אימון.

 בתחרויות הבחירה כי הדעה רחבים בחוגים
 שיש אלא וחופשית, כנה אינה זד, מסוג

 התחרות. תחילת לפני עוד נבחרות והמלכות
 — גמור בצדק — מהססות רבות צעירות

סיכו כי בטוחות שאינן בתחרות להשתתף
הוגנים. בד, ייהן

 ד.ח־ ועדת־השופטים השבוע החליטה לכן
 במלכה. כלל תבחר לא היא מהפכנית: לטה

 של כללית המונית בהצבעה תיבחר המלכה
הבחירה. בנשף הנוכחים כל

הבא: הנוהל לפי איפוא תתנהל הבחירה
ה המועמדות 20ב־ תבחור המערכת •

מת שתמונותיהן המועמדות מבין סופיות,
הזה. העולם בגליתות פרסמות

 מי לכל פתוח יהיה הבחירה נשף •
אליו• כרטיס שירכוש

פתק־הצבעה, יקבל בנשף, הנוכח כל •
 פומבי ראיון אחרי בחירתו, את ירשום בו
המועמדות. עס

 הקולות למספר שתזכה המועמדת •
ה לתואר תזכה זו בהצבעה ביותר הרב

 תו־ אחריה הבאות המועמדות ושתי מלכה,
הסגניות. לתואר כינה
 הנשף בשעת יושלס הקולות מנין •

שיח מוסמך, רואה־חשבון בהשגחת עצמו,
המנין. דו״ח על תום

יש שמלכה הראשונה הפעם זאת תהיה
כל דמוקראטיות בבחירות תיבחר ראלית
 מעין למעשה יהווה הקהל כל כאשר ליות,

 בחירה לתאר שאין דומני חבר־מושבעים.
יותר. הוגנת

★ ★ ★
העו של חבר־מערכת נעלם שוב השבוע

 שעות כמה במשך מסתורי. באופן הוה לם
 נסתיים הענין במערכת. רבה מתיחות שררה
 רמתם על אור מטילים פרטיו אולם בטוב׳

 עמדות התופסים הפקידים מן כמה של
השלטון. במנגנון חשובות
 הצלם קרן, אריה נסע השבוע מימי באחד

לבית־הסוהר הדה, היעולם של שופע־ההומור

 של רעיתו את לימה הוא ברמלה. המרכזי
ל מנת על שם, הכלואים האסירים אחד

מסויימת. כתבה לצורך צלמה
 וצילם בית־הסוהר לכותלי מחוץ כשעמד

 לפתע נפתח הבנין, לפני עומדת האשד, את
והו לעומתו הגיחו סוהרים וכמה השער

 אחד בית־הסוהר, מנהל סגן פנימה• בילוהו
 מעשה שעשה לו הודיע גרינברג, בשם

למשטרה. ויימסר עצור הוא וכי אסור,
 שוביו מפי להיוודע הצלם ניסר, לשוא

 יינתן כי דרש הוא חוק'עבר. איזה על
הי מקום על ולהודיע למערכת לטלפן לו

הוחזקו הוא עליו. נאסר הדבר אך מצאו,
שעתיים. במשך שם

לגורל חוששת המערכת החלה בינתיים
 מאד רגישים אנו תבור פרשת מאז צלמה•

 העלה קצר בירור אנשינו. של להעלמם
בית־ בסביבות לאחרונה נראה הצלם כי

פנימה. נלקח וכי הסוהר,
 הגיע לבית־הסוהר, טילפן הראשי העורך

 ד בשעה זה היה גרינברג. המנהל לסגן
 בבית־הסוהר, ישב עוד כשהצלם בערב,
 לאיש אולם הסגן• מן צעדים כמה במרחק

 אינו כי לעורך לומר עזות־מצח היתד, זה
מזמן נאסר הצלם וכי דבר, שום יודע

 למסור גם סירב מזה חוץ המשטרה. על־ידי
שמו. את

 אין כי לעורך במשטרה שנמסר אחרי
 ניסה ידה, על מוחזק קרן בשם איש שום
 גרינברג אולם גרינברג. עם להתקשר שוב
״איננו״. כי להודיע לטלפוניסט הוראות נתן

 זו למשטרה. קרן נמסר שעתיים כעבור
 שום עבר שלא מצאה קצרה, חקירה ערכה

ה רבה. באדיבות אותו ושיחררה עבירה
 של המנהל סגן יכול כיצד רק היא שאלה

 בלתי־חוקי, במאסר אדם להחזיק בית־סוהר
 כני אחר־כך ולהסתתר נחושה במצח לשקר

מושה?
 מאד, אחראי שרות הוא בתי־סוהר שרות
 בני־אדם מאות של גורלות בידיו המחזיק

 לחסדיו. לחלוטין המופקרים ישע, חסרי
זה? מסוג לאדם המקום זה האם

★ ★ ★
 העולם שקוראי המקרים התרבו לאחרונה

 אחר, או זה מאורע בשעת הנוכחים הזה,
ל לעצמם חובה רואים מעשה־פשע, כגון

 הקלה זו עזרה למערכת. מיד כך על הודיע
מאו כמה בכיסוי עבודתנו על רבה במידה
חשובים. רעות
 תודתנו את זו בצורה להביע רוצה אני

ירבו. כן אלה. אלמוגים לעוזרים

מכתבים
ההורסת התולעת

להת העורר לו מצא מה מביז לא אני
 הנגב בפיתוח לאומי, כסף ביזבוז על רעם

 הכסף שבאמת נניח אז ,).1019 הוה והעולם
 זה האם — כלכלית תועלת שום מביא לא

 על או הנגב על אותו מבזבזים אם משנה
 לחיות צריכים כאז גם ? בצפוז המעברות
צרי הם המקומות ובשני שם. וגם יהודים,

החוץ. מן שבא מכסף לחיות כים
תל־אביב שטיינר, דויד

ח תו פי  החולה ייבוש יזרעאל, עמק ...ו
פוטיומקיו״? ״בפרי היו בז גם אלה בל -

טבריה גל, נורית
 הקי- את רימה פוטיוטקיז אותו כי יתכן

המפ אבל בתי־קרטוז. והקים הרוסית סרית אלה ציורי־סרק. בנגב,אינם המוקמים עלים

 הכל- עצמאותנו תיבנה שעליו הבסיס הם
רחובות כהן, שמואל כליתג
שעוס מכר להתעשר האפשרויות את ניתח העורר איד זה בעיני, חז מצא שהכי מה

 שכנע הוא — להגיר מה איו בפיתוח. קים
 לקבלת ביותר הקרובה הכתובת איפה אותי.
 בחצי להסתפק מוכז אני פיתוח? כספי

ראשון. כצעד מיליון,
חיפה שיף, נחום

 גם יש יפה, דבר שבכל היא הצרה
 פיתוח. בתוכניות בז כמו ההורסת. התולעת

 על באמת החולמים טובים יהודים ישנם
נוכ שכמה אלא כלכלית, ועצמאות פיתוח

 המימי- את ומנצלים זה לתחום חדרו לים
לעצמם. חוו לצבור מנת על המוחין

ירושלים מעוז, אליעזר

השפוף הדם קול
 (העולם פלינט קולונל של שמותו חשבתי

 ויזיז המשקיפים, את יזעזע .)10ר9 הווו
 מחיר״ בכל ה״אובייקטיבית מעמדתם אותם

 יחד. נם ונרצח רוצח המגנה העמדה זו —
ה המדיניים החישובים קול אובזבתי. אבל

השפוד. הדם מקול כנראה חזק גבוהים
תל־אביב בן־דור, נעמן

הטר כל את מגלמת הצופים הר בעיית
ב לא המדובר כי ארץ־ישראל. של גדיה

תרבו חיים של במרכז אלא צבאי, משלט
 לפתור אי-אפשר זאת ובכל— ורפואיים תיים

. שפיכות־דטים בלי הבעיה את . .
ירושלים שמחון, דבורה

בל  התקוות לולא קורה, היה לא זה ...
 שיכולנו בטוח אני עבדאללה. עם להסכמים

 נם אלא נ׳ראה, שייר את רק לא לחסל אז
 שלנו הפוליטיקאים אבל העתיקה. העיר את

 היסו־ על חלמו כשהערבים שלום, על חלמו
לנו!

ירושלים שמעוני, דויד
 הטוב היה הצופים הר על שלכם הסיפור

 סיפר הוא זה. נושא על שקראתי ביותר
 ההרוגים, דמויות ועל הקרב על רק לא

 מדוע לי שהסבירו הפרטים כל נם אלא
 קטלני לשדה־קרב להפוך זה מקום עלול

הימים. באחר
חולון לוי, אליהו

בפה מר טעב
 שבו לעתונכם, מתגעגע הנני רב זמן זה
 להיות ביותר הטובה הררר את רואה אני

 באופן אותה שעזבתי הארץ עם חי בקשר
 מספר ימים לפני סיני. מלחמת בימי זמני
 העתוז את שלי .נותז־העבודה לי הציע
 המאמר את בו שאקרא מנת על שפינל" ״דר

 לא אמנם ).10ד9 הוה (העולם עליכם שנכתב
 תבור, חטיפת פרטי את לקרוא הופתעתי

 לא בפה. מר טעם פשוט הרנשתי אבל
 שאי; אומרים הגרמנים את אני שומע פעם

 על אותם ולדוז הגרמנים את להאשים
 עושים העולם בבל כאשר בעבר, פשעיהם

דומים. דברים עכשיו
 נוער בעצמי הייתי 1952 בשנת אנב,
האפוט מטעם שומר הייתי נחטף. להיות
 שנוכחותי ומאחר הנבול, באיזור רופוס
 האחראים בעיני כצנינים היתה מקום באותו
במע להם שהפריעה מכיוון איזור לאותו
 להאשיטני רצו האיזור, ערביי כלפי שיהם

 שהכיר קצין של לאזהרתו הודות רק כמרגל.
והצ המשיכו להנצל. הצלחתי מקודם אותי
והגינות. צדק על במאבקכם ליחו

סערב־גרמניה דיסלדורף, פרידמן, ויקטור
 אודותבם שפיגל" ב״רר לקרוא שמחתי

 לכם מאהל אני הצודקת, מלחמתכם ואודות
הצלחה.

מערב־גרנזניה שטוטגרט, וורצל, משה

יוכבד חובשת

כהן ישראל סגן־מפקד

ב ר ח
 מעניינת אפיזודה לכם לספר רוצה אני

 ביקשתי כאשר אל־על. של בריטניה טמטום
 את קיבלתי מל, פל סיגריות במטוס לקנות

 כי אלה, סיגריות מחזיקים ״לא התשובה:
 אנו ולבו הערבי לחרם נכנעו מיצריהם
 הדיילת הציעה כד אחר אותם.״ מחרימים
 . הוה. העולם את לקרוא ביקשתי עתונים.

לא לנו, איו מאוד, ,.מצטערת התשובה:
 את מחזיקים איו מדוע לשאלתי מחזיקים."

מטיל אגב שמה הדיילת, ענתה הוה העולם
 מת יודעת לא באמת ״אני וולקוביץ: דה

"לענות . . . 
חרם? האמנם

איטליה לגינואה, מעל רענן, מ.

למכתב תשובה
 אדם שמעון מר של ממכתבו זועזעתי
 הוא בו ),10ד8 הוה (העולם מבני-ברק

 השמי, הגוש עם להשתלב ומסרב מתנגד
 להיות רצון כל החסר הערבי האספסוף עם

 בהתי־ זו טענתו את מוכיח הוא עצמאי.
 שמסרו סיני, במבצע עזה ערביי נהנות

המס חבריהם על הישראליים לשלטונות
 שיל ליבו תשומת את מפנה אני תתרים.

 במערכה, המפסיד עם כל להתנהגות אדם מר
 ותיקי — י-הודי הוא זה עם אם אפילו

 בהשמדת לנאצים שעזרו יהודיים נאשמים
 המסתתרים אחיהם על ובהלשנה יהודים
 יבקר ארם שמר תקוותי זאת. יוכיחו
 במשולש, או בנליל הערביים הכפרים באחד

 לעמוד כדי המשכילים, הערבים עם ישוחח
מדו ערבים אספסוף של רצונו על מקרוב
 על רעותיו את שישנה ותקותי אלה, כאים
שבה. הערבי המיעוט בלפי חגידינה יחם

קלנסואר, ריאד, מחמוד
העב באוניברסיטה ערבי סטודנט אני

 הוא הקבוע מגורי ומקום בירושלים, רית
מכ את קראתי שבמשולש. קלנסואה הכפר

 שולל הוא שבו אדם, שמעה מר של תבו
 ולהתקרבות להשתלבות ומאמץ נטיה כל

 נתונים שהערבים הוא נכוו יהודית־ערבית.
 כמעט־אבפולוטיים, שליטים של שלטונם תחת
 אבל השני. על אחר מלשינים שהם ונכוו

 אם אשר קטז חלק זהו להיפר, בולם. לא
מאוד. קרוב הריהו בא, לא עוד קיצו

 הרשני האלה, הערבים מביו אחד בהיותי
 לי, האמן מילים. כמה לד לומר אדם חבר

 דווקא וזאת עצמאי להיות רצוז כולי כי
 שנים עשר זה ומדוכא משועבד מהיותי

הת לד תספיק לא האם צבאי. ממשל תחת
אי-אםפםופיותו? על ברורה כהוכחה זה אספסוף של עוררותו

קלנסואה פרוג׳י, אל־חמיד עבד
 העתו- ההוצפה לשיא הנעתם בי חושבני

שאינה בצורה מכתבי את בפרסמכם נאית
מפר שאינכם להודיע בזכותכם יש כוללת.
רשות. נטילת בלי לקצצו בזכותכם איו אולם גדולות, כתבות סמים

 בני־ברק אדם, שמעון
 יכול הזה, העולם בגליונות עיון מתוך

 המערכת שאין להיווכח אדם ,הקורא היה
 ארוכים קוראים מכתבי במלואם מפרסמת

 הזכות את לעצמה ,שומרת והיא מאד,
 את המהווים הקטעים את מתוכם לצטט
רעיונותיך. את והמשקפים המכתב' עיקר

התורה? אומרת מה
 פרשת על כתבותיכם את וו בעי קראתי
 בתמונה לראות השתוממתי וביחוד' בנציוני,

 בעבודתו צלם תוקפת הפורץ אשת את
 •סל מקומת לדעתי ).10רו הוה (העולם
 הנאשמים, ספסל על הוא סנציוני הגברת

 בעלה לחיי הידיעה בהא היסותף והיא היות
 לטעון, העוז בנציוני לגברת היה בז כמו
 הייתה לא ולבז החברה קרבו הוא בעלה בי
 מאשר קלות ביתר להתפרנס אלא ברירה לו

 תיארה מה ״המחנכת״ והגברת בפיו. ביגיע
מה זורם מביא שבעלה שהכסף לעצמה?

רב? זם! עובד אינו שבעלה בזמן וילה ובונים שמים
תל־אביב דבורסקי, ישי

 במדור מצטטים אתם שבוע מדי כמעט
 יש־ של מדבריו פסוק שלכם הי״בוע פסוקי

 להיות צריר שאדם כנראה בנציוני. ראל
 על יצוטטו שדבריו כדי מטורף, או פויצע
תל־אביב' אילן, רות • ■ ■ ידכם

 לכי־ האמיתי הרקע נילוי בגלל ביהוד בו עניו אני מוצא עתונכם, של נאמו כקורא
 ממטרו- אחת במדינתנו. והמוקצה המאוס
 הדתית, ״הכפיה״ היא בלל, בדרך תיכם,
להו משתדלים שאתם מיושנים חוקים ואותם

 איסוא תמהתי בחיינו. אי־נחיצותם את כיח
 ביס־ שלכם האובייקטיביות בחוסר להיווכח
 שי־ רכושו כי )10ו8 הוה (העולם גיליתם

 ושאי; אשתו, שם על רשום בנציוני ״הצייר״
 מידה, להוציאו החוק מבחינת אפיסרות שום

 לא היהודי החוק כי לצייז חייבים הייתם
מידה. הרכוש את להוציא זה במקרה מחייב אלא שמתיר, רק

תל־אביב קליינשטוב, יהודה

תש״ח לוחמי
 תש״ח לוחמי דמויות את לזהות ביקשתם

 אני שלכם. העשור בנליוז תופיעו אשר
 האוסטרלי בכובע הבחורה מהם. כמה מכיר

 (העולם העשור גליו! של 13 בעמוד המופיעה
 שהחברה כפי או יובבד, שמה )10ו3 הזה
 בהיות חובשת היתה אז יוכקה. אותה כינו

 מאותה חבר עם נשואה היא כיום הנגב,
 בחיפה חיים הם עמום. לו שקוראים יחידה

ד דור ומגדלים ש מ  — ילדים שני של ה
 המופיע הגרב, מצנפת חובש האיש בה. עד

 בהן. (ישרולנה) ישראל הוא ,12 בעמוד
 ום״מ מ״ב כר ואחר הערבה מבית פלמחניק

 בפעם בסיני, צולמה התמונה הנגב. בחיות
 של תמונתה עם ביחד שם, שהיינו הקודמת
 הפלמ״חית, סימה עם התחתן הוא יוכקה.

 לשני ואב במוסר עובד בנתניה, כיום גר
תל־אביב ירימי, אליעזר ילדים.

 — 1948 של וישרולנה יוכקה הנגב חיות
תמונות• ראה
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