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ל ׳ ׳ ־
 והסיפור שומר־ישראל. יישן ולא ינום לא
השם. ברוך יוכיח׳ הבא

תו על כשהתחרות חדשים, שלושה לפני
בעי היתד, עוד הישראלית מלכת־המים אר

 הצעות־ר,מועמדות מאות בין נתקבלה צומה,
פיצ׳וטו. סימה של אחת גם

הו פיצ׳וטו סימה רגיל. שאלון זה היה
 ,11 תבור ברחוב גרה רווקה, היא כי דיעה

 ארצה עלתה במצרים, 1936ב־ נולדה חיפה,
 שערה מטר, 1,62 שגובהה וכן ,1948 בשנת
תי והשכלתה חומות־ירקרקות עיניה שחור,
 עברית, יודעת שהיא הוסיפה היא כונית.

 ובטנים, בשחיה עוסקת וצרפתית, אנגלית
 בחיפה. קייזר־פרייזר במפעל כפקידה עובדת

פסנתר. על ונגינה תת־מימי דיג חובבויות:
 משכנעת תמונה מצורפת היתד, לשאלון

 ביקיני בבגד־ים צעירה הראתה היא מאד.
תמונה). (ראה בחול. היושבת שחור־לבן,
 התחרות מנהלי על־ידי פורסמה התמונה

 מכיוון ).1088 הזה (העולם 13ה־ בסידרה
סי יש פיצ׳וטו לגברת כי נראה שהיה
 הוזמנה הסופית, בתחרות גם טובים כויים

 להזמנות אולם ועדת־המיון. לפני להתיצב
 פיצ׳וטו הגב׳ תשובה. שום נתקבלה לא

עמוקה. בשתיקה התעטפה המסתורית
★ ★ ★

 הגליון נפל לולא הענין, מסתיים היה בזה
המ לבטחון החרד ונמרץ, צעיר גבר לידי

 זה גבר של מבטו נתקל כשאך דינה.
 אחרת. בתמונה נזכר המשכנעת, בתמונה

 מכים בעזה שהוציא תמונה זאת היתד,
מצרי. קצין של נטוש מעיל

 ונפעם נרעש זהות. היו התמונות שתי
המוס הבטחון למוסדות מיד האיש פנה

בחקירה. פתחו הם היססו. לא הללו מכים.
עמ עיניהם לנגד באפילה. גיששו לא הם

 עשיר נסיון שהוכיחה תיאוריה מיד דה
 על עולה היתה לא היא דק. וכושר־אבחנר,

כמוני. כסיל של דעתו
 פיצ׳וטו סימה אם התיאוריה: היתד, וזאת

 בשנת לישראל ועלתה 1936 בשנת נולדה
 .12 בגיל מצרים את שעזבה משמע ,1948
 בת לפחות כשר,יתר, צולמה התמונה אולם

 ד,או־ עם קשר מקיימת שהיא משמע •20
 היתר, תמונתה אם קשר: סתם ולא ייב,

 מצרי לקצין שייך שהיה מעיל של בכיסו
 מהיר־רגליים קצין שאותו משמע אלמוני,

 איש״ היה אחריו) המעיל את (שהשאיר
 החמודה פיצ׳וטו של תמונתה ואת ריגול,
 פסוק: סוף זיהוי. לצורכי בכיסו החזיק

מסוכנת. מרגלת היא פיצ׳וטו
 כמה אלמלא ויפה, טוב היה זה כל

 לפתע נזכרו הם שגם אחרים, עליזים חברים
כש האוייב. משלל תמונות בידיהם יש כי

 מסוג תמונות כמה החוקרים לידי הגיעו
 שפורסמה לזו מדוייקות כפילות כולן — זה

 אכזבה של אנחה הפליטו — הזה בהעולם
 המסקנה מן מנוס היה לא התיק. את וסגרו

 נערת־ תמונת אלא זאת היתד, שלא העגומה
 של המוראל להרמת שחולקה מצרית, זוהר
אל־נאצר. עבד גמאל חיילי

 גם כך על להודיע שכחו מה משום
 לשם גם הגיע לפתע כי ישראל. למשטרת

 שוב אומללה. תמונה אותה עם מישהו
 הופיעו בלשים שני נמרצת. חקירה נפתחה
 לעיין ביקשו הזה, העולם במשרד השבוע

התיק. נפתח שוב בדבר. הנוגעים במיסמכים
 רשימה הקוראים היקרים הקוראים אחד

 שיזם יקר קורא אותו הסתם מן הוא זו,
מדינת־ הוציאה בגללו המקורית. ההלצה את

חוק של ימי־עבודה בצורת רב כסף ישראל
 ה־ נייר ומחיר למכוניות דלק חרוצים, רים

 שבוזבזו הקאלוריות על לדבר שלא דו״חים,
ה בשעת והחקר הבילוש רבני ״ על־ידי
 הוכיח, הוא אולם העמוק. המחשבתי תהליך

 אינם כאמור, ישראל, שומרי כי לפחות,
ישנים. ואינם נמים

★ ★ ★
״ריגול״. לפרק קטנה הערה ועוד
 בצורה הזה, העולם פירסם שבועיים לפני
 כי מאד: סנסציונית ידיעה וצנועה, שקטה
 הר־ חיים ישראל, לממשלת המשפטי היועץ

 הגברת עם האו״ם בבנין נפגש כהן, מן
 האמריקאית הנתינה האגן, פראנסיס מארי

סור לטובת ריגול בעודן בישראל שנשפטה
 בבית־הסוהר ארוכה תקופה ישבה ואף יה,

או של במשפטה התובע שהיה כהן, כאן.
 אותה הזמין ויפת־תואר, צעירה גברת תה

 עמד, בילה לארוחת־צהריים, פעמים שלוש
־ ארוכות. שעות

המצרית המרגלת
 מיד הועתקה הזה העולם של זו ידיעה

 ללא (כמובן אחרים עתונים כמד, על־ידי
 הסוואה תוך אחד ובמקרה המקור, ציון

 היתד, לא כה עד זה). מקור של פקחית
רשמית. תגובה שום

 אינם המשפטי היועץ של הפרטיים חייו
 רגיל זה אין אך איש. כמובן, מעניינים,

 הידועה אשד, עם ייפגש בכיר פקיד כי
האוייב. של כסוכנת־ריגול

המחזי האנשים מאותם אחד הוא כהן
 דאגה על הבלעדי המונופול את בידיהם קים

 כמה כהן חיבר לכן המדינה. לבטחון
כו את לאסור המאפשרים חוקים, וכמה

 או (האמיתי החשד בעוון בבוקר מחר לנו
 בבטחון פגיעה של ביותר הקל ד,מבדים)

 עד וקיצונית חמורה כה היתה דאגתו זה.
 רבים על־ידי להיחשד אפילו חשש שלא

 לזכויות ביחסו פאשיסטי כמעט כמשפטן
השלטון. והגבלת העתונות חופש האדם,

בנוגע? מה אז

מכתבים
במחתרת שליחות
 ה״שליחות מפרשת המסקנות את בהסיקו
 העורד מזכיר )1095 הזה (העולם במהתרת״

 שכח הוא לדעתי אך נכונות. נקודות כמה
 של להחלטתם שנרם העיקרי, הנימוק את

וו. בשליחות לחבל ושות׳ שילוח בינ׳י,
 ועד מתנובה — בארץ הקיים המשטר כל

 מחוקי־החירום המאוחרת, היהודית למגבית
המל על כולו בנוי — הקרקעות לשוד ועד
 יתמוטט זה משטר בערבים. המתמדת חמה
 אמיתי שלום יושג בו היום למחרת כולו
תנ בישראל ייצור זה שלום ערב. עמי עם

 ותרבותיים מדיניים חברתיים, כלכליים, אים
 המפלגות מז וזכר שריד ישאירו לא אשר

בישראל. כיום השולטות
 בקיומו. להמשיד רוצה בעולם משטר כל

 מלאה בהכרה קיים משטר עשה לא מעולם
הה כל את מבעליו לשלול שסופו מעשה,

בשל הכרוכות והחברתיות החומריות נאות
 הקיים המשטר אם הפלא מה כן, על טי!•

 של נסיח בכל מלאה בהכרה מחבל בארץ
 תנו- ביז ושיתוף־פעולה שלום להשיג ממש

הערבית? תנועודהשיחרור לביז עת־התחיה
תליאביב בן־ארי, א.

 גרמו בסדרה האחרון והפרק העורר מאמר
שלי ולאחר עבודה, כל הבוקר שאניח לכד
 אליכם כותבת הנני לבית־הספר הילדים חת
 כמו ידיכם.״ ״תחזקנה לומר: כדי ורק אד

הרא מהגילויים נדהמתי קוראים הרבה
ו תדהמתי הלכה לגליוז ומגליוז שונים,
 של אזלת־היד נוכח מרה לאכזבה הפכה
 ש־ מסתבר האחרון מהמאמר השלטוז. ראשי
למשא־ומתן. הדלת נסגרה לא עדייז

 פנויה ואיני ילדים, לשלושה אם הנני
 בכל בהם לטיפול שמחוץ לענינים הרבה
 במרחב ההשתלבות דרך לי נראית אופן,
 לילדי להביא העשוי היהיר כפתרון השמי
שלנו. מההווה יותר והגיוני יותר טוב עתיד

כפר־סבא איתן, יוכבד
 מסוים, בנושא דנים הנכם בפעם פעם מדי
 או חברתי צבורי, עניז בעל הנו שלרוב

 בנושא המאמרים את ומפרסמים ממלכתי,
 במחתרת שליחות כמו גליונות, במספר זה
 לעקוב קשה לקוראים בקיבוץ. המשבר או

 פרסום בין שבוע של המרחק הנושא; אחרי
 בין הקשר לניתוק חלקו את תורם לפרסום

ה אצל נוצרת שלא באופן למאמר, מאמר
הנושא של ושליטה רצופה מסגרת קורא

 פרסום תום עם מיד היה, רצוי לפיכר
מס גלימות על המפוזרת המאמרים סידרת

 חד או ספרון במתכונת לאור, להוציא פר,
 וכלשונה ככתבה הסדרה של ריכוז ברת,
 אם הזה. העולם בנליונות שפורסמה כפי

 העתו־ בשאר רציניות לתגובות נרם הנושא
לכד. מכנית אפשרות שקיימת במידה אותן גם לפרסם אפשר נות,

גדרה ק., דויד
הקיבוץ כתוך - מותר הפד

 (העולם רשימותיכם את בעיון קראתי
 ומציין הקיבוץ, בעית על והלאה) 1094 הזה

 לפי מזמז. זר, לויכוח שציפיתי בסיפוק
קיבו חברי גם וביניהם חברי, ודעת דעתי
 בעיה רק לא מהווה הקבוץ של עתידו צים,

 שבצורתו ספק ללא ברור אם כי כאובה,
ה צועד שהוא, כמו והכלכלית החברתית

 במחנה נמצא אני אבדון. לקראת קבוץ
ה הקיבוצים באחד סטודנטים של עבודה

 הקבוץ. של אוהד אני כן וכמו גדולים,
ה על לי שסיכמתי ראשי־פרקים כמה הנה בעיה:

צו פעם היה חברתית כצורה הקיבוץ א)
החלו התפקידים כל כיום אולם השעה, רר

 אופי קיבלו והגנה, התישבות של ציים
ה את כספיים. חישובים על מבוסם ממלכתי

ה הדחק פועל כיום החליף בקיבוץ חלוץ
 של עניז היא שכירה עבודה ב) שכיר.
 אשר קיבוץ אין מהמציאות. תלושה הגדרה
שכי עבודה ללא יעיל משק להפעיל מסוגל

 למוסד הקבוץ את להפוד טעם אין נ) רה.
 מקרים מיני כל מקלט ימצאו שבו סוציאלי,

 הקיבוץ את להוציא. כדי ד) סוציאליים.
 בו, העבודה משטר את להחמיר יש־ ממשכרו
מ יעילים עובדים שאינם אלה את להוציא
 פי ולהגדיל לחברות, המועמדות מסגרת
ל יותר טוב האישי. התקציב את שלוש
 רמת־החיים, את ולהרים יותר קטן משק פתח

הש על גרנדיוזיים למפעלים לשאור מאשר
הרעיו ואבותיו מנהיגיו רמודהחיים. בוז

 להתפלסף להפסיק צריכים הקיבוץ של ניים
 לבעיות יותר ולדאוג רעיוניות בעיות על

ה את הורסים הם ■ כי וחברתיות. כלכליות
האידיא על לשמור כדי רק הקיבוצי משק

מפ פרסטינ׳ה ושמירת רעיונות של ליזציה לגתית.
גבעת־ברנר כץ, פאול

 התפרקות של בדוגמא מעונינים אתם אם
 (המה־ נוער תנועות יוצאי של צעיר משק

 ביותר הטובה הדוגמא הרי נות־העולים),
 המאוחד. הקיבוץ של יר־חנה קיבוץ היא לכד

 שלם משק שקיבלו איש מאה של מהכשרה
 נשאר לא השמינית, סיום עם אחריותם על

אחד. גם שנים שלוש אחרי
רנוות־השבים שטרן, ג•

 תיירים שאלפי התופעה את תסבירו כיצד
 ממהרים ארצה, בבואם תבל, ארצות מרוב

 ממנו, ללמוד ואה לראותו כדי הקיבוץ אל
לבקר? ממהרים הם אין הזה״ ״העולם שאת בעוד

 הקיבוץ על התנפלותכם מקור אם אתמה
 ב־ נעוץ בפרט המאוחר הקיבוץ ועל בכלל

ל צריך לכר שהסבר או בלתי־נקי, מצפון
 חטא הוספתם אולם פסיכולוג? בעזרת חפש

 מחברי ארבעה שפירסמתם בכד פשע, על
 הנה שהתמונה העובדה ציון ללא קיבוצי
מרום. פטר הקבוץ איש האמן הצלם של ידיו מעשה

פלמחים אלי,
 היה יראו, לא שהגדולים ...במסתרים,

הזה העולם פירסומי על סוער ויכוח לנו

ה שכל לומר יכולה אינני הקיבוץ. על
 כל כי מעניין אולם לזכותכם. היו דברים

נוש משמשים כה עד שפירסמתם הדברים
ב הקיבוץ, בחוברות ודיונים לכתבות אים

 דברים משמיעים שם וכו׳. חברים אסיפות
 אלא שפירסמתם. ממה חריפים יותר הרבה

 רגישות יש הקיבוצניקים שאצלנו שכנראה
 — הכל עלינו שיאמרו מוכנים שאנו כזאת,
לו. מחוצה ולא הקיבוץ בחור

יגור ר, א.
יפות כשיטות חינוך־

 כפגיעה יתקבל זה שמכתבי רוצה אינני
ב הוא, נהפור זראי. לגברת התנגדות או

(ה המאלפת הכתבה על לה להודות רצוני
 איתה, ואני לחינור, בקשר )1095 הזה עולם

 לכל ומסכימה ניל, מר עם יותר נכון או
 לו פשוט יותר הרבה היה לדעתי דבריו.
 שהיה באופן ממליצה, היתד, זראי הגברת

 לנו לספר באה והיתה ספרו על לה, נראה
 היתה ספק בלי שנים. כמה בעוד מנסיונה

 שיטה של קנקנה על לתהות היא נם יכולה
 מבטלת אינני בתה. לגבי ותוצאותיה זו

 ספק ואין אמר,ותה, של הראשונה השנה את
 מוקרם עדיין לדעתי אבל טובה, אם שהיא

 החינוד. תוצאות על המסקנות את להוציא
 גם אגב, שנתיים. בעוד ממנה לשמוע אשמח

לבת. אם אני
חיפה ורדימון, דינה

 לה יש גדולה, חכמה באמת זראי ריקה ...
 מכת- שמסתבר כפי היום, כל במשד עוזרת
ל להתמסר יכולה היא כד ומשום בתה,

 חושבת היא האם יפות. בשיטות תינוי
 ילדי? אל כר לנהוג רוצה הייתי לא שאני
 וללא ילדים, שלושה עם אותה נראה אולם

 הרבה לה יהיה אז נם האם עוזרת, כל
חינור? על לחשוב זמן

ירושלים קפלן, נחמד,
 הטובה הזמרת אולי היא זראי ריקה
הזמרות... בין ביותר הטובה והמחנכת המחנכות בין ביותר

תל־אביב שאול, גד
 יחז שמישהו הזמן הניע ריקה! לחי, כה
אח הבננלה עם הרצות שלנו, לאמהות מנה
' תסביכים. מלא כילד נדי■ הוא מדוע כד אחר ותמהות רגילה י

תל־אביב ילין, ש.
ם 1׳ט׳,סיג1 ־ יי* ־ *-י י־י ׳*׳ ״׳- ׳י' י •י•״  זראי, ריקה את או ניל את לקרוא בלי

 לגד■ עלי כיצד במיוחד ספרים קראתי ולא
 שלי ההגיון שחוש כפי אותם חינכתי לם.

 ריקה שטיעצת כמו בדיוק ונהגתי לי אמר
 לכתוב שכדאי חושבת אינני לנהוג. זראי

 שנהגו אלה כי כאלה, נושאים על מאמרים
 לפי ילדיהם את קודם כבר חינכו בהגיון
 יעוור לא הגיון חסרות ולאמהות זו, שיטה
החינוד. על בז־גוריוז של מאמר אפילו

תל־אביב קיל, דליה
 קולק תדי כמו אתם נם השתכרחם האם

 ״תחי צועקים שאתם עי העצמאות ביום
עצמר. את לגחד והפסיקי מזה חדלי לריקה: הצעתי זראי״? ריקה

כרמיה צמח, אמנון
הכו עצם בגלל מהמאמר נרתעתי תחילה

 חינור על כתבה בין המוזר והשילוב תרת
מה עצמי: את שאלתי זמרת. של ושמה
 לפני כמו והרגשתי בבית־הקברות? לכהן

 על גיסים הראשי הרב של מאמר קריאת
 כשהתנברתי אולם המודרנית. הנ׳ז מוסיקת

 המאמר את קראתי הטבעית, ההסתייגות על
 שמיהרתי היתה היחידה התוצאה חומו. ער

 והילד ״המשפחה גיל, של ספרו את לקנות
 אג־ שהרבה חושב אני זה. זהו החפשי״...

העמי לו בעיותיהם, את פותרים היו שים זה. בנושא לחשוב קו
טבריה שתיל, י.

מטורף לא גאון, לא
ל נאמנים הנכם כי שוב להיוכח שמחתי

 של המקרה את ומסרתם העתונאית מסורת
 הזה (העולם קולר ישעיהו המלחמה סרבן
 הסכנה אף על ושרק, כחל ללא )1093

 שנחשבתם כפי בפציפיזם, כדונלים שתראו
שלכם. המסורת על בששמרתם פרו־קומוניסטיים או לחירותניקים

מלחמה, סרבן אדריאן, ניסלוביץ
פתח־תקוה

 על מטורף. שהוא או גאון שקולר או ...
 אסור במטורף ולא בגאון לא פנים כל

 מם- ירי על עונה קולר ישעיהו להתעלל.
 שהוחזק מי כל להעיד יכול בד ועל צדיקים

 מקוים אנחנו קולר. הוחזק בו הצבאי בכלא
האש יועמדו החקירה ועדת הקמת שעקב
 היחס ולתמיד אחת ושישתנה לרין, מים
החיילים. האסירים אל

צה״ל ש., ומשה פ., ז.
הסרט תפקיד

קדו דעות יש שלכם הקולנוע לכתב אולי
 בכל הגרמנית, השפה ועל גרמנים על מות
ל אופן בשום להסכים יכולה אינני אופן
 בסיכום הגרמנית. דוברי הסרטים על דעתו

 אתם )1094 חוח (העולם השנה של הסרטים
 יש הגרמנים הסרטים שפע כאילו מציינים

 לאידיאל לועגים אתם הטוב. לטעם סכנת בו
 נימו־ כביכול שהוא הגרמנים, הסרטים של
 עדיפים כל, קודם יוזף. פרנץ בסגנון סין

 אופן, בכל לדעתי כאלה, אידיאלים אפילו
 של העושר, אחר רדיפה של אידיאלים על

 ריקנות של מופר, ושחיתות מידות שחיתות
הולי בסרטי המופיעים דאלים כל ושלטון

אחרים. אירופיים בסרטים או בוד
 סרטי בעיקר הם הגרמנים שהסרטים נכון
 זאת אולם ושלוים, עליזים קלים, בידור
 את להרגיע הקולנוע, של האמיתית מטרתו

 ולאו יומו, דאגות את ממנו להשכיח הצופה,
 שיכבידו מסובכות בעיות אל להכניסו דווקא

עצביו. את ימרטו ועוד עליו
רמוז־גן קליין, פסח
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