
 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רזזוב
 ״עולמפרנז״. : למבדקים סמן .136 ד. ת.

בע״נז. הזה העולם :לאור המוציא
 31139 טל, ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודמווז לתוכן אחראית איננה המערכת

הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
נחו שלום

משנה: עורך
איתז ץ־וג

המערכת: צייר כיתוב: עורך
וקי טילביקשת

המערכת: צלם בכיר: כתב
קרו אריח תבור מלי

המערכת: חברי
 נלילי, לילי נלור, שייע בר־רייו, מנשה
 חרמוו, חברתם ורד, רותי הורוביץ, רויר

 סטו, אביבה מסים, אלכם מנצור, עטאללה
קרו. שלטה קינו, עמום

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י י ב ד מ ב
זו. בשיטה נקטו הושפעו, הנערים ואמנם,

ל מיוחדת־במינה משלחת באה השבוע
 .16 בני נערים שני נכנסו תחילה מערכת.

 נוספים. ראשים כמה הציצו החלונות מבעד
 נערים 16 כולה: המשלחת התיצבה לבסוף
עלית־הנוער. בטיפול הנמצא מסויים, ממוסד

 המוסד על סיפור־אימים סיפרו הנערים
חמו בהאשמות אותם האשימו מנהליו, ועל

חו ליכלוך, חוסר־טיפול, הרעבה, כגון רות,
כללית. הזנחה חברתיות, ופעולות חינוך סר

 חוליה המזעזע. לסיפור להאמין היה קשה
 היום, למחרת למוסד יצאה הזה העולם של

הבוח העין אולם כללית• עזובה בו מצאה
 זאת היתד, בחלקה שלפחות גילתה נת

 הנערים שברו השאר בין מבויימת. עזובה
זרועו את ושרפו המנקה של המטאטא את

ל תוכל שלא כדי דולקות, בסיגריות תיה
הבית. את נקות

ל מאד. מדכאה היתד, הכללית התמונה
 קשים, מקרים הם המוסד מבני חלק פחות

 גם הפשע. לתהומות בנקל להידרדר עלולים
 הנערים, של הביום סימני שנתגלו אחרי
 שלדברי חמורים׳ ליקויים של רושם נשאר

בחוסר־תקציב. מקורם המנהלים
 העולם כתב ניהל שעות כמה במשך

 לא־קטן נסיון בעל בעצמו שהוא — הזה
 — אחרת במסגרת מופרע, בנוער בטיפול
 להם הסביר הנערים, בין חינוכית הסברה
 בחירת המרד, חיסול היא הנאותה שהדרך
 את תברר המדריכים, עם שתשב משלחת
חופ והידברות הדדית הבנה תוך הבעיות

שית.

הפרא כגידולי מלחמה
 שיוחסה הפיסקה מהדהדת עודה באזני
 טרם מה זמן ז״ל, ״הדור״ בעתוז עבורכם

 וימות שיסתאב ״עד — לבית־החיים נכנם
 שבקו אלה, דברים נאמרו מאז בקיאו.״

 לא רבים. ושבועונים עתונים חי לכל חיים
 קרה כיצד בנמוקים להתפשט המקום בא!

 ריאותיו במלוא נושם עודו הזה והעולם
שהו המכשולים למרות המדינה, אויר את

 ניבש זה שעתוז אף על וזאת, בדרכו. שמו
 תמי־ עולם השקפת קיומו מראשית לעצמו
 ובמרחב. בשמיות כידוע המתבטאת מונת,

 אינם הקוראים אם במאום מוריד זה אין
ה הידיעות מיטב זו. השקפה עם מזדהים

 הארי בחלקו משתרעות והמושכות מזוקקות
 לקראת לכם לאחל אפשר מה העתון. יעל

 במלחמתכם חזקו מאשר: יותר החדשה השנה
הפרא. גידולי בכל העקבית

ירושלים הללי, י. יצחק
השנה איש

 (העולם השנה כאיש חכם עמום בחירת
 ל־ ביותר מתאימה היתה לא )1093 הזה

 נוהג הזה שהעולם השנה אנשי של אפים
 בז — התקופה בז הוא חכם עמום לבחור.

 אותה. מאפייז שאינו — הרגיל מגדר חורג
 על השפעה כל לו שאין וכמה כמה אחת על

ההת בעצם לא גם האחרונה, השנה תקופת
היי אם היה מוטב דמותו. שעוררה להבות

 אר פופולרית כר כל לא דמות בוחרים תם
וייסגאל. מאיר כמו יותר, מאפיינת

תל־אביב שיסל, נחום

ר פו סי . . ב מזעזע. היה היפה הברווזז .
האמי דמותו בפני הצטיירה הראשונה פעם
 הכא־ כי סבור שאני אלא האיש. של תית
 חייו פרטי בגילוי עצמו חכם לעמום בתם

נעימים. הבלתי
ירושלים כדורי, מ.

שפי זכריה ר׳ של לדמותו להוסיף רצוי
 נבחר הוא כי אמו, מצד עמום של סבו רא,

ה לקוננרם כציר העיר, בטרנוב במחוזו,
 צנוע כה היה שהוא אלא הראשון. ציוני

יותר ארם במקומו שיבחרו והציע וצעיר,

חוסל. הגדול המרד
★ ★ ★

 בזה. נגמרה לא מוסד אותו פרשת אולם
 שנכתבה לפני עוד — הזה העולם טיפול

 להכות המשיך — בעתון אחת שורה אף
מתרחבים. במעגלים גלים

 כתב פנה אליהם עליית־הגוער, ראשי
 נוספת, אינפורמציה לקבלת הזה העולם

ה את ראיינו פיה, על הקערה את הפכו
 עלית־הנו־ מנהל מינה מכך כתוצאה כתב•

 ינהל אשר חבר־נאמנים, קול, משה ער,
המצב. לבירור פנימית, חקירה

חקי על הוא אף ששמע פרקליט־המחה,
 לשיחה הכתב את הזמין הזה, העולם רת

 לו יעץ זה, בשטח רב ענין גילה פרטית,
 הכאובה בבעיה ולטפל היריעה את להרחיב

כולה.
 שתפקידם משרד־הסעד, של קציני־המעקב

 נגדם שנפתח אחרי צעירים בעבריינים לטפל
 מפי לשמוע ביקשו במערכת, הופיעו תיק,

ה ועל הנערים אחד על רשמיו את הכתב
כולו. מוסד

 על כתבה לכתוב התכוון לא הזה העולם
 לגרום היה שעלול דבר בנפרד, זה מוסד

הטי את ולשבש לנערים נוסף נפשי נזק
ה חקירתם אולם בהם. הפסיכולוגי פול

 נוסף כחומר להם תשמש זה במוסד שבוע
 אשר הצעירה, העבריינות על גדולה לסידרה

הכנתה. על מכבר זה שוקדים העתון כתבי

 על ויתר בציונות פעלו למרות .מפורסם
זלץ. הד״ר לטובת בקוננרס מקומי

תל־אביב רום, א.
 קטע הבאתם חכם עמום על כתבתכם בסוף
 יותר מעניין היה לדעתי, לידיד. ממכתבו

מפר הייתם הקטע את להדפיס במקום לו
ידו. בכתב המכתב גלופת את סמים

ירושלים בנבנישתי, שאול
 בברכת חכם, עמום של כתב־ידו דוגמת

 ראה יוסיפון, דוד לידידו ששלח טובה שנה
תמונה.

. .  את בבחרכם קוראיכם, לרעת קלעתם .
השנה. כאיש חכם עמום

תל־אביב סבוראי, כרמלה
ץ עוזר הכסף
 לדרוש רוזנטל רזיאל מעז חוצפה באיזו

 נילוי תמורת מהמשטרה, ל״י אלפים חמשת
 )?!1093 הזה (העולם פיאטלי רוצחי כנופית
 אזרח כל של מתפקידו היא פושעים הסנרת

 זה בשל רק לעונש ראוי ורוזנטל ישר,
 עד הסגירה ולא הכנופיה על קודם שידע
 כשנותנים נם תודה שיניד וייס. עם שרב

• ל״י. 50 לו
רמת־נן אופיר, צבי

 תופעה היא למשטרה לעוזרים פרסים מת!
 משטרת באמת מדוע בעולם. למרי מקובלת
 היא עובדה הזו? בשיטה הולכת לא ישראל
 בליץ כנופית על משהו ידעו אנשים שהרבה

 היו באמת אולי למשטרה. דבר מסרו ולא
 למה חשכון: עשו אולי אבל סיבות, להם

 שאינו דבר בעד מוח ובלבול זמן להפסיד
 להשקיע לפעמים כדאי טובה? עמו נושא
 שדברים במקום עוזר הכסף כי כסף, קצת

עוזרים. לא אחרים
חיפה רוזנמן, חיים

ץ הבראה או כלא
 (העולם חלם״ של ״שרות למאמרכם בנוגע

בפני להביא לעצמי מרשה אני >1092 הזה

המשט עתון למערכת מכתבי תוכן את כם
 מספר. שנים לפני פורסם אשר ז״ל, 999 רה

השו המאמרים את שקורא ״מי אז: כתבתי
 כאילו הרושם את לקבל יכול 999ב־ נים

 את החברה ביעם מבקשת בתי־הסוהר נציבות
 רבר איזה לפי אשר האסירים, סליחת
 זה- היא חוק, שמו אשר בחיים הניח״ ״חסר

 כמובן) הטוב רצונה (ננד מוכרחה נציבותו
ו בכית־הסוהר, (העבריין) כבודו את לסגור

ל ביכולתה שהדבר כמה עד משתדלת היא
ל נעימה. בצורה יעבור שזמנו לכד דאוג
 בית־הסוהר כד. להיות צריד לא זה דעתי

 על כן כמו חולק אני הבראה. בית לא זה
 סוהרות עובדות תירצה שבנוה העובדה
 שסוהרת מקובל העולם בכל כל־כד. צעירות

ל צריכה סוהרת משטרה, איש אלמנת היא
צעי בחורונת ולא העמידה בניל אשה היות

 ילדונת של השפעתה להיות יכולה מה רה.
מק זונה או 40 בת עברינית על 20 בת

צועית?״
 פרי־ באופן מתננד שאני גם אז כתבתי

לבו ילכו בתי־הסוהר שעובדי לכד, נצפיוני
 עובד בין להבדיל ויש צבאיים. במדים שים

 עובד אזרח סוהר. בית לשומר בית־סוהר
ו השכלה בעל אדם להיות צריד בית־סוהר

 חתמתי אזרחית. לבוש להופיע צריך הוא
 מנהל לשעבר אונגר, פסח המכתב: על אז

ש פלא אין מרוקו. בפז, אשר בית־הסוהר
מ שהגענו, למה בתי־הסוהר בשטח הגענו

 בתי־ נציבות פירסמה 1954ב־ וכבר אחר
הת בהם ,999ב־ מאסרים של שורה הסוהר
 עושים בארץ בבתי־הסוהר שהאסירים גאתה
 שחשב מי כל בארץ, דבר כל וכמו חיים.
בוגד. היה אחרת

באר־שבע אונגר, פסח

 שטה, בזיון לאחר האזרחים רצון לשביעת
 היו שהפעם מכובדת חקירה ועדת הוקמה

 מי כל ויוכיח הרחב, לקהל פתוחים דיוניה
ו בהלכה התנהלו שהדיונים והאזין שישב

ל כרי להחקר היה שצריך מי כל נחקר
קוץ שוב מצאתם אתם אד החקירה. את סכם

 הקלה בררר בחרה החקירה ״ועדת באליה:
 נמוכים." וקצינים סוהרים להריח ותבעה

 מכובד שופט בראשות חקירה ועדת האם
ל רצתה האם עשתה? אשר את ידעה לא

 כאן נם כן. לדעתכם העוברות? את העלים
 אד הש.ב., על משהו למצוא לנכון מצאתם
 לכן להאשימם נרחב כר כאן שאין כנראה

 כלום. לא אומר אינו אשר בפסוק הסתפקתם
מכ לפרסם דם מעט בכם יש באם אבקשכם

במלואו. זה תב
הארץ בדרום משק חבר מ.ב.,

 לא בעצמו אן דם שדרש ב. מ. הקורא
ב שמו את לכתוב כדי עד דם לו היה

ה כי טען לא הזה העולם טועה■ — מלואו
 שלאור אלא עובדות, להעלים רצתה ועדה

האח הוענשו לא בפניה שהובאו העובדות
האמיתיים. ראים

חורין לבני מחנק
 הזה (העולם לגבול״ ״מעבר מאמרו את
 נכונות. עוברות במספר העורר פתח >1091
 מדאיגה, תופעה היא שהירידה הוא נכון

 יורדים של הגבוה האחוז מבחינת ובפרט
כאזר כאז לחיות יכלו מסוימים שבתנאים

 שלא הוא נכון מאושרים. ואף חיוביים חים
מול את אדם עוזב פרנסה חוסר בגלל רק

 החי יותר עמוק משהו שיש ונכון דתו,
 מניע מכשהוא אד חיינו. מעל ומרחף עמנו

הרעיוני. הנקע בא הזה המשהו לחשיפת
 במיעוט המועקה מקור את מוצא העורר

ה ״זוהי לתיזה: ומניע ארצנו •על שטחה
ב קטנה אומה ושל קטנה ארץ של קללה
ו מנותקות לברז בעמדו העשרים, מאה

 ה׳ רוחנית.״ בשחפת לוקות הן מבודדות,
 רוחנית בשחפת האמנם אבנרי. מר איתר

 מנותקים הננו הרוח בעולם האם לקינו?
 בשטח הרי למשל? המדע, בעולם ומבודדים?

 לאין גדולים למרחבים קשרינו התפשטו זה
.השמי מהמרחב ערור . .

 זקוקה אינה לשמה הראויה נדולה יצירה
 קילומטרים אלפי מאות של למרחב איפוא
 היא בני־אדם. מליוני עשרות על-ידי מיושב
 וה־ הכביר המוח של הזעיר בשטח צומחת
כולה. האנושות לנחלת הופכת והיא גאוני,

 המדיניים, אמונותינו כל מקור ולא! לא
 זה שלובים והם — והמוסריים הכלכליים

ה המשטר. הוא — אהדדי ומשפיעים בזה
 של הבלתי־קדושה הברית שהקימה משטר

ומפלגת הדת, משמרת על כביכול העומדים

 הוא זה רקב משטר בימינו. הסוציאליזם
 לב! מחנק השמה המורעלת, האוירה מקור

צח. באויר לחיים השואף חורין
ירושלים ירובעל,

במחתרת שליחות
פור המדינה קום מאז אם יודע אינני

 כה גילויים סידרת העברית בעתונות סמה
ל חיוניים כה לעניינים והנוגעת מרתקת,

 כוונתי המדינה. של ומהותה קיומה עצם
 שיתוף־ בהצעת הדנה המאמרים לסידרת
 באמצעות העיראקית, המחתרת של הפעולה

ו 1088 הוה (העולם בדאפרים ציון ה׳
הלאה).
 ומדהים נוסף, פרק קורא אני שבוע מדי

 המדיניות מעצבי זילזלו כיצד הקודם, ם!
 לומר קשה בעצם, זו. בהצעה ישראל של

חיי במשהו, לזלזל כדי בה. ״זילזלו" שהם
 ערכו, ואת מהותו את להבין תחילה בים
 ליחס ראוי אינו כי להחליט מכן לאחר ורק

שי ראובן האדונים אולם חיובי. או רציני
 להם. מוצע מה הבינו לא אפילו ושות׳ לוח
 את להבין מבז־תמותה דרשו כאילו זה היה
המאדים. אנשי שפת

 שילוה מר של זכותו זוהי כי ספק כל אין
ההיס ובתהליכים במדיניות דבר להבין לא

 את העת בבוא הקובעים העמוקים טוריים
 חולק אני אולם ומדינות. עמים של נורלם

 לכהן כזה איש של שזכותו כד על בהחלט
מכריע. כה בתפקיד

תל־אביב פרום, יוחנן ד״ר

 הסידרה, להמשך עצורה בנשימה חיכיתי
אוכזבתי? מדוע שלכם. השנה ראש בנליון

חיפה הרץ, בנימין
 בגליון יפורסם זו בסידרה האחרון הפרק

הזה. העולם של הבא

הידידים מחנה
 וענוויקרים על שכתבתם זאת כתבה איזו
ה לי שידוע כמה עד )?1089 הזה (העולם

 באבן העבודה מהגה את שאירנן ארגון
האמ הידידים של השרות ״ועד הוא ספיר

ל היטבתם לא אשר ארגון בע״ם״, ריקאיים
זו. בכתבה תאר

ירושלים משתף, משה

 של קבוצה על נמנים המחנה מארגני
 ואשר 1917ב־ נוסדה •אשר מלחמה, סרבני

ל מסגרת לספק הוא שלה המנחה הרעיון
 לשרות להתגייס יוכלו בה המלחמה, סרבני
 ארצות־הברית. בצבא חובה לשרות מקביל

ו המלחמה, למניעת מכוונות פעולותיהם
נפגעיה. של הסבל להקלת

האנושות בשם
 ובתור הזה העולם מקוראי אחד בתור

מ עדיין אני עראבה, הכפר מתושבי אחד
 ה־ כנופיית על השונות הידיעות מן בולבל

 בהשתי־ החשודים מן חלק אשר מרנלים,
 שתעשו מבקש אני ממכרי. הם אליה כות

ב כל, לעיני האמת את ותוציאו חקירה
 אה־ ונם שאני מאחר הבעיה. אותה גלל
 מכפר שאנו ליהודי להגיר מתביישים רים

 בתמהון עלי מסתכלים שהם משום עראבה,
המרגלים?" מכפר אתה ״הלא ואומרים:

עראבה נאסר, יוסף סעיד

מדו מכל הזה מהעולם נהנה תמיד אני
 נשכחים. הבלתי העורר ממאמרי ובפרט ריו,

 מציע הייתי העם ולמען הקוראים לטובת
אח למען הזה, בהעולם חדש מדור להוסיף

באנושות. אחיכם והבנה. ווה
עוספיה קעבור, אברהים

המצחיק דן
 בחור י. הקורא של מכתבו את קראתי

 על פירסומיכם נגד )1091 הזה (העולם
הדפ שבכלל על מתפלא ואני בז־אמוץ, רז

 לכל ידוע זה. וטיפשי שחצני מכתב סתם
 ש־ הטוב אולי הוא בן־אמוץ שד! אדם

 מתנלנלת הארץ וכל בארץ בהומוריסטים
מ נהנה שאינו מישהו יש אם לבדיחותיו.

 או שחורה במרה חולה שהוא או הרי הם,
מהן. מאחת שנפנע

חיפה דרור, רפאל

מכתבים
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