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משנה: עורך

תבנית: עורךכיתוב: עורך

 ,26785 טלפון תל-אביב, ,8 גליקסון וחוב
 ״עולמפרס״. : למברקים מען ,136 ד• ת:

בע״נז. הזה העולם לאור: המוציא
 . .62239 טל. ת״א, נעי-מ, שחם משה דפוס

חליאניב. ובניו, טופל דוו : ההפצה
המודעות, לתוכן אחראית איננה המערכת'

בכיר: כתב
תבור אלי

המערכת: צלם

המערכת: חברי
 גלילי, לילי גלור, שייע בר־דיין, מנשה
 חומוג, -אברהם ורד. י רות הורוביץ, רויר

 סם,׳, אביבה מסים, אלבס מאויר,' י וסהר א
. קרן. שלמה קינן, ׳עמום
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 מעפולה, משפטן מינצר, שמואל הקורא

להו מאד: מעניינת משימה עצמו על קיבל
ההג בשאלת נקט ז׳בוטינסקי זאב כי כיח
 בו מזה בדיוק הפוך בקו הלאומית דרה

תנועת־החרות. מנהיגי עתה נוקטים
 מתוך קטעים מינצר לי שלח כהוכחה

 המדינה, במדע ז׳בוטינסקי של עבודת־הגמר
המנוח: המנהיג כתב בה

 יהא (לפיו) כזה סימן לקבוע הצורך ״מן
 של הלאומית השתייכותו את רואה המשפט

 רבים בעיני סופי. פתרון כנפתרת היחיד
.כזה לסימן ת ו ע בט המוצא נחשב .  ואם .
 ולפעמים קשה, מאד מה בחשבון עוד נביא

 הרי ה״מוצא״ את לקבוע הנמנע, מן אף
ך... ר ט צ מעיקרו. זה סימן לפסול נ

 כמו לאומית, שמבחינה לודאי מאד קרוב
 האזרחי, הסטטוס של הבחינות מכל בכלל
האב. בעקבות דבר של בסופו הילדים ילכו

 מעמד להנחיל היא איפוא, היחידה, הדרך
ה הסימן בתורת הלאומית, לתודעה חוקי

הלאומית. להשתייכות היחידי משפטי
 כל- אופן באותו להיפתר צריכה השאלה

הצ על־ידי הדת: בתחום האמונה חופש גבי
 נשמעת או מפורשת עצמו, היחיד מפי הרה

דבריו. מכלל
חב אל אחת לאומית מהשתייכות המעבר

 ולמצפון אישית לאחריות ענין זה הרי רתה
 להניחו יש הדת. המרת כמו ממש אישי,
 כל של החופשית העצמית ההגדרה בידי

אדם.״
ה הופעות ״מתוך במאמרו אחר, במקום

ז׳בוטינסקי: כתב ימינו״ של הווי
 לחוד הלאומיות צודק: עקרון זה ״הרי

. והדת . ד. חו וה הציונים בין רבים היו ל
ה היהודית לעדה שחבר שהכריזו לאומים
 בהשתייכותו המכיר אדם כל הוא לאומית

ו אמונה הבדל בלא היהודית, ללאומיות
.דת .  באמונה אחת (דתית) אמונה המרת .

 (האמונה המומר האדם שבעיני מפני אחרת,
 משום בזה יש — מהראשונה טובה השניה)

״ לאדם כבוד . . .
 כמעט היתד, ז׳בוטינסקי של שדעתו מכאן

 ממש והפוכה בר־יהודה, ישראל כדעת בדיוק
 מוסיף בגין. מנחם מפי כיום הנשמעת מזו

 שיתכן מודים כולנו ״כיום מינצר: הקורא
 להבין יכול איני יהודי. אתיאיסט יתכן גם

 קא־ יהודי יתכן לא ההגיון מבחינת מדוע
 ארץ היא רוסיה כי המאמין אדם תוליי

 אך כיהודי. להיחשב יכול — סוציאליסטית
והצ הגיון יותר בקצת — מאמין הוא אם

 ושהאלוהות בתולה היתד, מרים כי — דקה
 כך על־ידי מאבד הוא הרי משולשת, היא
 וירכוש יחזור הוא הלאומית. זהותו את

 אמונתו של גמור אבדן על־ידי שוב אותה
אתמה,ה!״ באלוהים•

 המונח את מחליף מינצר הקורא היה אילו
דו ״עברי״, לאומי במונח ״יהודי״ הלאומי

בר־ לכל ברור יהיה בדבריו שההגיון מני

השמי הרעיון
 להתקרבות לקרוא הרף בלי משתדלים אתם

 ישראל ביז קשרים וליצירת יהודית־ערבית
 יפתח היא: הקונקרטית הצעתי לארצות־ערב.

אז בין מכתבים לקשרי מרור הזה העולם
 מרחביות ובארצות מישראל פרטיים רחים

וה במידה חוקי. עמו שהקשר ואסיאתיות
 כאלה קשרים להציע כדאי ואת, מרשה חוק
ידידותיות. בארצות היושבים לערבים אף

חיפה ב״ אליעזר ., ־ ; ... ...

 מוזר, קצת נשמע קאתולי״ ״יהודי דעת.
 ״עברי דת. כל קודם היא שהיהדות מפני

בהחלט. הגיוני כדבר נשמע קאתולי״

מגרמניה. נוגע־ללב מכתב קיבלתי השבוע
במלואו: אותו מביא אני

 כי על סליחתך את אבקש כל, ״קודם
 כבר לבטח אולם גמור. כזר לך כותב אני

 בגרמניה. זר אינך שוב כי לדעת נוכחת
 בת־ שקראתיה שפיגל, זר בשבועון הכתבה

 מבהילה בצורה לי הבהירה רבה, שומת־לב
ארצך. לפני העומדים הקשיים עצומים מה

 וז־ צער שהביא לעם משתייך אני כגרמני
או השלישי. הרייך בימי ולארצך, לך ודעות

 מן כולנו שלמדנו להבטיחך יכול אני לם
 בשלום להבא לחיות רצוננו: אחד וכי העבר,

 עוד אי־אפשר המזל לרוע כי האדם, כל עם
קרה. אשר את לבטל

 בדר בכתבה שצוטטו דבריך את קראתי
 כי לדעת כולו העולם נוכח בינתיים שפיגל.

 אפשרי מוקד הוא התיכון המזרח אמנם
 לנו גם (כדבריך). שלישית עולם למלחמת
 כי יותר, או פחות עתה, ברור בגרמניה

 התיכון. במזרח רבות שגיאות עשה המערב
 הכלכלי״ ל״פלא הודות שנרדמו אותם גם

 אני משביעת־רצונם. עתה התעוררו הגרמני,
האחרא שהמדינאים ולאחל לקוות רק רוצה

 מלי למנוע יצליחו המערבי העולם של יים
 דווקא נוראות תהיינה שתוצאותיה חמה,

שלך־ כמו צעירה ארץ בשביל
 של המכתבים במדור קראת הסתם מן

 מבני כמה של המכתבים את שפיגל דר
 עמך מבני רבים כי מתוכם ונראה ארצך,

 אתה — ותצליחו יתן מי אתך. תמימי־דעים
 למדיניות דעותיכם את להפוך — וידידיך

יש יוכלו שעליו בסיס וליצור ממשלתכם,
 ואחדות. הבנה למצוא הערבי והעולם ראל

 התיכון. במזרח אי־השקט יישכך אז כי
 הצלחה, לכם מאחל אני פנים, כל על
ב תיפול כזאת הצלחה כיי לי ברור כי אם

 למרבית רבות• תקלות אחרי רק חלקכם
 קרבנות אחרי רק לרוב הטוב מנצח הצער,

ביו הטובים תמיד הצער ולמרבית גדולים,
 כתבתי לכן המזבח. על המוקרבים הם תר
 מעומק הבאות אלה, פשוטות שורות לך

לבי.
 אוכל אני שגם קיוזיתי אחדות שנים לפני

מרו אני לצערי אולם בישראל. פעם לבקר
 מחלת- בגלל למיטתי, רבים חדשים מזה תק
 אחרי שאת ביתר עוקב אני כן על לב.

 כמו זה הרי ובעתונות. ברדיו המאורעות,
 ומסייר תחליף, לעצמו יוצר האדם תחביב:

במרחקים. במחשבתו
 קבל ולארצך. לך טוב כל שוב לבסוף,

 רבים, מגרמנים כדרישת־שלום זה מכתבי נא
בלבם.״ אתך שהם

גר דיסלדורף־אלר, גרוס, וילהלם חתום:
המערבית. מניה

ה א ר נ ..  בעבד לבחור רם לכם יהיה אם .
השנה? כאיש פעם עור אל-נאצר

תל־אביב לוי, נחום
 השמי במרחב ההשתלבות על מאמריכם

 אולם הכתיבה, צורת מבהינת מענינים הם
ח. יל בהם איז  הרדיו את לפתוח די הני
 ולש־ קהיר קול בתחנת 5.30 בשעה יום כל

רו נאצר הרף. בלי ההסתה נאומי את מוע
 במזרח חור כמעיז ישראל מדינת את אה

א־־, ולהקים להשתלט לו המפריע התיכו!,

 ״קנה העורר של במאמרו הפורה. הסהר חצי
 על מדבר הוא .)1086 הווו (העולם רצוץ״
 כוחות של חפשית לתחבורה כבישים פתיחת
 נאצר היה נעשה, היה הזה הדבר אם רע״ם.

וירו חיפה לתל-אביב, שלו הטנקים עם בא
 אי־ המונית. שחיטה נעשית והיתה שלים,

 ארצנו, לשלימות לשאוף להמשיד עלינו לכד
לער דמוקרטיות זכויות־מיעוט הבטחת עם

להשתלב. צורך כל ואיז בים
חיפה ריזלר, גור

ביש כלשהו רעיוז זכה לא רב זמן מזה
רע לה •עזבו כשם רחבה כה לתנובה ראל

ה הפעולה של עדיין, המוגבלים יונותיה,
 שאינן במידה התגובות, רוב אמנם שמית.
 ביקורתיות תנובות הן טיפשיות, הלצות

 רעיונות מפני להתגונן המנסות חריפות
 רעיונות כי מראה ההד עצם אולם נכונים,
מטו של רעיונות נחשבו שינים כמה שלפני
ל רציני. לשיקול נושא כיום הפכו רפים,
ההשתל לרעיונות ההתנגדות נובעת דעתי
ה בויתורים צורר של מפחד במרהב, בות

חיינו. רמת את להוריד עלולים
תל־אביב בנטל, שלום

הקומיפארים
 והוא הפרטי רכושו הם משורר של שיריו

 חפר חיים אם בהם. יעשה מה לקבוע רשאי
 שירים שישירו רוצים לא אלתרמן ונתן

 ותורו שתבואו אתם טי שלהם, מסויימים
 לא נם שאתם טוב בהם! יעשו מה להם

לכתוב. צריכים כ! הם מה על עצות נותנים
תל־אביב עמית, נאוה

. .  השיר על בכלל שמעתי לא חודש לפני .
 לשיר שהאיסור אחרי היום, האדום. הסלע
 כל אותו שר ענק, פירסום לו עשה אותו

 רוצים שלא משוררים ולאותם שלי. הגרוד
 שתחשבו מוטב שלהם: השירים את שישירו

אותם. כותבים שאתם לפני כד על
צה״ל ק., עמיחי רב״ט

 השיקול שהזכרתם, במקרים דווקא לדעתי,
נכון. הוא מסויימים שירים השמעת לאסור

דורון שחקניו*
 אנשים של ועדה לקבוע יש שלהבא אלא

 מה תקבע שהיא שונים, משטחים מוסמכים
פומבית. להשמעה לאסור יש

נס־ציונה זילברמן, גיורא

תערובות על הערכות
 תערוכת על לכתוב נזכרתם פתאום מה

 עכשיו, דווקא )108ד חוה (■העולם העשור
 הספקנו כבר משפחתי בני וכל שאני אחרי
? ממנה ולהתאכזב לבקר

תל־אביב רזובסקי, נחמן

כן הי . .  היתה כן בריסל שתערוכת נאמר .
 נם עשויה ולדעתי שם גם ביקרתי הצלחה?
תערו כמו כשרון חוסר באותו זו תערוכה

בברי ישראל שתערוכת למרות העשור. כת
 הרי ירושלים, של וו על בהרבה עולה סל

 רק ולא זרים; עמים לביתני בהשוואה
 ומדכא עלוב ביתננו הגדולות, המעצמות

למדי.
ירושלים יהושע, מ.

גלופקא פרשת
 פרשת לבירור פרטים מספר לציין נתבקשנו

 (־העולפ בעתונכם שהתפרסמה נלוסקא יוסף
 יוסף של בתיקו עיון מתור .).1083 הזה

בספ ליצה״ל גיוסו שימאז מסתבר נלוסקא
 1957 בספטמבר לשחרורו ועד 1952 טמבר
 הוכרז הסדיר, משירותו פעמים שש נפקד

 בתי־רין על־ידי פעמים שלוש נירון כעריק,
 עבירות על ■פעמים חמש ונענים צבאיים

המוס הרפואית הרשות לדעת משמעתיות.
 בבית- ששהייתו לטענתו יסוד איי! מכת׳

 למחלתו, לגרום עלולו? היתה הצבאי הסוהר•
 אלא חיצוניות מסיבות נובעת זו אין שכן

 בבית- שהייתו עצמו. החולה של נופו מתור
המצב. להרעת הוסיפה לא הסוהר
 כנכה להכרתו בקשה הגיש נלוסקא יוסף
 החוק שלפי משום נדחתה, בקשתו אד צה״ל,
 שמחלתו משיוחרר חייל רק צה״ל כנכה מוכר

 השירות בתקופת החמירה או לו נגרמה
 נלוסקא הוכר לא עוד כל השירות. ועקב
 של השיקום מחלקת אין כחוק צה״ל כנכה

 פי על אף בו. לטפל רשאית הבטחון משרד
 במצבו ובהתהשב הרין משורת לפנים בז,

השיקום מחלקת החליטה החולה, שיל הקיפה

 הנ״ל של לסירורו מיוהדת הריטאה לבקש
 נשלחה אף לנלוסקא כרוניים. לחולים במוסד
 בבית־ בשבילו שהתפנה מקום על הורעה
 חקירה לנהל אפשרות כל איו בחיפה. חולים
 על נלוסקא של תלונתו לפרטי בקשר כיום
 שהוגשה שתלונתו משום בית־הסוהר, סדרי
 ואילו 1952/53 לשנת מתיחסת ,1958 בשנת

 משירותם מכבר שוחררו בדבר הנוגעים כל
בצה״ל.

 על הממונה רמתי, שאול סגן־אלוף
הבנזחון. משרד של יחסי־הציבור

והחלוציות הגוער
 הבר של מכתבו את רב בעניז קראתי

 )1086 הוזז (העולם בר־א׳טר רמי הנח״ל
 בקשר דברים כמה להבהיר אני ורוצה

 נמצא. אני בה אשר ולחברה לדעותי
 לפני נוסדה (הרחמים) לה־שריטה חברת
השמי הכתה תלמידי צעירים, על־ידי כשנה
 נוער בתנועת להיות להמשיך סרבנו נית.

 הפיכתה תור ומקוריותה טעמה את שאיבדה
תי, למכשיר  בחברה בחלנו זאת ולעומת מפינ
שמט חברה ליצור החלטנו רגילה. סלונית

 בעיות. ליבון כרי תור הדדי, לימור רתה
 שבת וימי לבירור, מוקדשים שישי ימי

והרצאות. פוליטיים לויכוחים
 הפתרון הינה שהלוציות חושב אינני

 את מביע אני מדינתנו. של לבעיותיה
 בין מהשוואה נפגע בר־אשר רמי אם צערי

 נוער־חלוצי-לשעבר, לבין נוער־חלוצי־לוהם
 עדיף מי וכלל כלל בטוח שאינני למרות

 המדינה, לקידום יותר נכבד חלק יתרום וטי
 זה שהיה האלוף של דבריו סמר על וזאת

 כלל אשר הלוחם הכוח של מפקדו מכבר לא
 בר־איטר רמי אם מאוד אשמה הנח״ל. את

 הוא. דרכו צדקת את לי להוכיח ינסה
 אינה דרכו כי לו להסביר יותר עוד ואשמח

שבנמצא. היחידה הטובה הדרך
תל־אביב זינגר, יגאל

רצח
 המוצג מקבט״ ״ג׳ו בסרט השבוע ביקרתי

 ראיתי מטה החתום אני אלנבי. בקולנוע
 עברתי שנה 30 לפני אפילו סרטים, הרבה

 מהעתו־ באחד סרטים מבקר בתור בפולניה
 זוהמה ראיתי פעם אם זוכר אינני אבל נים,

. . ת. א  רק היא הזה בסרט הפעולה ,בל כז
שהצנ מתפלא אני אכזרי. רצח בכוונה, רצח
 כל בלי כזה סרט להציג הסכימה זורה
 שמו את מחליף הייתי שיאני למרות חשש,

 שבארצנו פלא אין לרוצחים." ל״ביודספר
 שה־ אחרי הצעירים, הפושעים מספר נדל

כאלה. סרטים מתירה סרטים לביקורת מועצה
רמתיגן שלומי, שמואל

 לימוד את לאסור צריך הגיון, אותו לפי
 — נזהס אחד לפי אשר שקספיר, כתבי

מודרני. בלבוש הסרט, נוצר — מקבט

גורי עד קדיש
 שלכם הכתבה את לקרוא מאוד ׳״מחתי

 נאנ׳יהה בנו אשת סאת אל־סעיד, נורי על
 לציי• ברצוני ).1086 הוה (העולם פאשה

 מסורה ולא מאוד אנוכית היא זו שנאנ׳יהה
בא אותם אהבה שלו מפני ולחותנה, לבעלה

 אני ארצה. לעלות ליטכנעם צריבה היתה מת,
 ובנו אל־סעיד נורי כמו אנשים כי בטוח

פה. נם לשגשג יכולים היו
נצרת חלאק, זוהיר

. .  בקיבוץ בעולם, אחד אדם יהיה לפחות .
אל־סעיד. נורי על קדיש •טיאמר ישראלי,

חיפה שילוני, מ.
ולכאן לכאן פנים
 השחקנית של צעדה על לברד יש כי אם

 לפי שהחליטה, פסקין־דורוו דינה המוכשרת
 ארצה לחזור ),108ד הוה (העולם סיפורה

 דינה תוכל אם ספק בימותיה, על ולהופיע
 בי לה. הראוי המקום את כאז לתפוס
ם הישראלי, התיאטרון במבנה  הותק עדיפי

 צעירים, כשרונות על בקולקטיב והזכויות
בכר. תיכווה כמוה המודה שנערה וחבל

תל־אביב אלפנדרי, יורם

 דורון, דינה של פנים •טלוש הראיתם . . .
 --הרביעיים פניה את הראיתם שלא רק חבל
 תמונותיה לפי כי ישיראלית. צעירה פני

דבר. לכל כאמריקאית נראית היא בעתונכם
 חולון קיים, ויקטור

יש צעירה פני — דינה של אחרות פנים
 העצמאות יום בחזיון שהופיעה כפי ראלית,

תמונה. ראה בניו־יורק,

יודע? מי מכיר? מי
 על ועלה הגרמנית, בעתונות עליכם קראתי

כתו להשיג לי לעזור תוכלו שאולי דעתי
 במגע. עמו לבוא חפץ שאני אדם שי בת

הנדון:
 1908 בשנת נולד גראפיקאי, לסר, הרמז

להו היה שם בבראנדנבורגרהאבל, נר בערד,
 איכה נשא .1934 שנת עד בית־דפום ריו

 עתה משמש הוא לי שנמסר וכפי בקנדה,
 שמעתי בישראל. הקיבוצים באחד רועה

 כמה (עד השניה. כמלחמת־העולם שנפצע
 המסהרי1 הסמל את הוא יצר לי, שידוע

. וויברטו. חברת של
גרמניה דואיסבורג, פונקה, א. יואחים

לקוראים הודעה
האח שהעיתונים אחר. רבים שבועות

 מן כתוצאה מחיריהם, את העלו רים
 הייצור, בהוצאות המתמדת ההתיקרות

 את להעלות הזח העולם השבוע נאלץ
 עיתוני במחירי העלייה כי אם מחירו.
ובעיתו ,250״/ של בשיעור היתד, הערב

״ — הבוקר ני  הזה, העולם יכול ,15,/
בה להסתפק הגדולה, לתפוצתו הודות
 הגליון ומחיר 10ס/ס של המינימלית עלאה
פרוטה. 550 הוא השבוע מן החל

■1088 הזה העולם2


