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 גלילי. לילי גלזר, שייע בר־דייו, מנשה
מרסוו, *ברחם ורר, רוחי הורוביץ, דויד

 ד״ ,שלום על־ידי נשלה הבא המכתב
חרשה: תושב •הודי

 יש שבישראל באידיש, בעתון פה ״קראתי
 המכנים הצברים, בין בעיקר צעירים, הרבה

 ומבזים (יהודונים), אידלך הגולה יהודי את
 שהושמדו היהודיים הקדמות מליוני את

שנש בגיטאות, הנאציים הרוצחים על־ידי
 קרעו שמגופם חיים, ונקברו בתנורים רפו

 חיים, עדיין בהיותם העור את ההיטלריסטים
סבון. הכינו ומבשרם
ה מהנוער ניכר שחלק נכון, זה ״האם
ה האומללים הקרבנות את מכנה ישראלי

צחוק? מכך ועושה סבון, ללו
אנטי אותם מכנה שהעתון די זה ״אין
 הם אין לדעתי הרי נכון, זה אם שמים.
 כך הקדושה. האדמה אותם שתישא ראויים

 נשמת בעל אדם סדיסט, רק לדבר יכול
זאב.

 להעלות אפילו קשה שקרה, מה ״אחרי
 להתרחש. יכולים כאלה שדברים הדעת על

 לא יותר, או פחות הגון גרמני, אפילו
 היהודים הקרבנות את לכנות לעצמו ירשה
 לעצמם להרשות יכולים כאלה דברים סבון.

 פאשיסט סתם היטלריסטיים. זוללי־אדם רק
 נכון זה ואם לעצמו. כזה דבר ירשה לא

 זאת, עושה הישראלי מהנוער ניכר שחלק
עליהם. דעתי את לבטא מלים מוצא אני אין

 האם אחת. משפחה בעולם היהודים ״כל
 צברים לבנים, או שחורים יהודים קיימים

 תוכלו לכך והוכחה כסימן גלות? יהודי או
 התחשב לא בכלל ימח־שמו שהיטלר לראות,
 לא הוא בא. הוא ומנין יהודי, של במוצאו

 הוא אם שחור־שיער, או לבן הוא אם בדק
 תורכי. כמו אפילו או פולני או כרוסי נראה

יהודי. שהוא העיקר
 היטלר תפס שאילו לכם, מבטיח ״אני

בעלי היה הללו, ״הגיבורים״ את ימח־שמו
 ממנו ומכין עורם את פושט רבה זות

כוי סבון, מכין היה מבשרם וגם כפפות.

 ידיהן.״ את לרחוץ במה יהיה שלגרמניות
★ ★ ★

 מעודו כי שלם בלב לומר יכול מאתנו מי
 דוחף מה ברחוב? כאלה ביטויים שמע לא

 עולה על לצעוק ובגופו בנפשו בריא צבר
 ש־ ״חבל לאוטובוס: בתור הנדחק חדש,

כולכם״? את גמר לא היטלר
המהו הגסות מאותה ספק, ללא כאן, יש
יו שיעור לאין יש אולם הצבר. של ללת
 בטחון וחוסר נפשית מבוכה גילויי תר

ל הרוצה הצבר, כי התרבותית. במורשה
 הגלות, יהודי לבין שבינו השוני את הפגין

המ אינו כי ולעולם לעצמו להוכיח הרוצה
 מעציבות לעתים נתפס הגיטו, יהודי של שך

מזעזעת. .לקיצוניות
 כהמשך הנראה אחר. מכתב לפני מונח

 נשלח הוא מחרשה. מכתב לאותו ישיר
 שמו ליד המוסיף צעיר על־ידי מפתח־תקחה,

טובים״. ״בן הכינוי את
.״. הצעיר: כותב ש אותנו לימדו הנה .

 הרוחות? לכל אנחנו, מה אבל יהודים. איננו
ה האדם של דוגמה לעצמנו נציב מנין
המפלג העסקנים מבין האם החדש? עברי
 ממלאים פיהם והבלי מעשיהם אשר תיים,

 את תירגמו רק הם הלא העתונים? את
סג׳רה. או תל־אביב של לשפה הגיטו הלכות

 ממשיכי את לחקות רוצה אינני ״ואם
נפ את אעצב דמות איוו פי על הגיטאות,

 האמריקאי, הרוקנרול רוקד לפי האם שי?
הצרפתי?״ הזרים לגיון לוחם לפי שמא או

החינו המהפכה הדביקה אילו כי דומני
 בארץ שהתרחשה הכללית המהפכה את כית

 אירופה, ממזרח הבילויים עליית מאז הזאת
 מכתבו את כותב ד. שלום היה לא אז כי
 אז היה מפתח־תקוה הצבר מחרשה. זה

 מתחדשת, לאומה בן הינו כי אמנם יודע
 הוא אולם הפזורה. מיהדות במהותה שונה

 היה ולא היהודי במוצאו מתבייש היה לא
שנאה. תסביכי של לקיצוניות נדחף

 האומץ יעד הוקרתי את בזה טביעה הנני
ול אוביקטיבי תיאור הרחב לקהל לתת

דעות־שוא. הריה הנכוז על העמיד
גרזון־קיוי, אסתר ד״ר

ירושלים
אבא?׳״ שלום ״מה

 (העולם האתמול״ ״נבורי הכותרת תחת
 עודד מר של מבתבו התפרסם )1103 הזה

 על להניב התכוון אשר מתל-אביב, הראל
(ה ירהטו״ ״אללה בשם שהופיעה רשימתי,

ה את לקבל מוכן אני ).1101 הזה עולם
 מתור דבריו את כתב הראל שמר הנחה
מספר. הערות להעיר לי יורשה אד כנות,
 בה־ מכתבי את לקרוא נדהם הראל מר
 כי על העתון את מגנה וכאילו הזה עולם

כ הראל מר בעיני שנראית דעה פירסם
האי דעתי היה שכתבתי מה כל קיצונית.

 אשר העתוז, את בעבורה לגנות ואי! שית
הקור צבור לרשות מעמיד המכתבים במדור

 דעה. כל להבעת ופתוחה חופשית במה אים
לעתון. ותודתי הערכתי בד ועל

ש הראל, מר של דעתו על חולק אינני
ב מילאו עצמו, דהז כמו דהן, סגן אנשי
 ומסוכן. קשה חיוני, בטחוני תפקיד עבר

 כפר־קאסם, יום עד מעשיהם בזכות אולם
 המעשים, עבור מהאחריות אותם לפטור אין

 הראשונים בסעיפים תיארתי מהותם שאת
 יום באותו כי להוסיף עוד רצוני ברשימתי.

הת כאשר ,19.00—17.00 השעות בין גורלי,
 רק לא בכפר־קאסם, האימים מעשי רחשו

 ולא נטור שקט שרר דהן סנן של שבנזרתו
 למשתתפים שפרט אלא קרבות, שם התחוללו

צנ בי בארץ, אז ידוע כלל היה לא עצמם
 הצי יעל במרכזו בנחל, הוצנחו צה״ל חני
י1לה קטנה: טעות תיקון ועוד סיני.: האי

האסורה החתולה

כלתי־מדוייקת עדות
 בבתבתכם שקראתי דיוק אי על להעיר עלי

 .).1104 וזווז (■העולם זיננר הקצין משפט על
 נעזרתי בו התאריכים לוח כי נאמר בכתבה

בי עבודת של תוצאה ״היה זינגר בחקירת
 יומני בתור נילו עוזרי וכי מדוקדקת״ לוש

 שם ביקרו בדיוק תאריכים באילו המחוז
זיננר. פיקודי
 ה- יומן את הציג המשטרה כשסמל אכן,

 רישומי נם כי נוכחנו בביודהמשפט, מ&וז
ב אולם ההוכחות. ליתר התאימו זה יומן
 היומז פרטי היו לא זינגר של חקירתו שעת
 נשאבו נעזרנו שבהן העובדות עינינו. לנגר
 במשטרה. השונות העדויות העתקי מתור
פרק על־ידי הטשפט לפני לנו נמסרו אשר

המחוז. ליטות
תמיר(כצנלסון), מ. שמואל

תל־אביב עורך־דין,
ורב־חובל מלצר

 לכל מרובה באמונה התייחסתי עכשיו עד
 בעתת־ מדפיסים שהייתם הרב־נווני החומר

 שמצאתי אחרי עתה, אבל י הכינויים. רב בם
 נם לקחת אני חושש מכוונים, סילופים כמה
 א: ברצינות האמורים דבריכם יתר את

 ״פתי הבינוי ליי ודבוק אצא אחרת באמונה.
 המטריד הענין נעים. לא דבר״. לכל מאמין
 טיניתם שלכם. הרכילות בטור הוא אותי
 רק נויוירט, מקם האדון את קולמוס במחי

 של הגדולה הצלחתה את להאדיר מנת על
ש תל־אביב, יפהפיות של הקוסמת אנטה,
 רב־ אלא שאינו בשעה חובל לרב נישאה

מלצרים.
 שי תפוצתו רוב בדבר התפארותכם נם

 שי הנפט מניבי למדבריותיה עד עתונכם
 אינה בכלל, סרסאיבו העיר ועד ונצואלה
 ונצואלה. שממשלת בטוח אינני מדויקת.

 האנס שם שינוי את בשמחה תקבל הנוכחית,
 חזרו הסכמתה קבלת ועד שלה. הנפט פורה

מרקאיבו. בעולם: המוכר בשמו לו וקראו
חיפה,: ק. א. אלול, ר.

ונצואלה
מלב לשלוח שטרח אלול לקורא תודה

 רב להחלפת האחראי לעתון. תיקוניו את ים
 לקורס בקרוב ישלח ברב־החובל המלצרים

 חושב המודעות מחלקת מנהל ואילו רבנים
 שבכל כדי בונצואלה קטנה מהפכה איזו על

השם. לשינוי הצעתו את יקבלו זאת

ומורדות "מעיוות
 ״חתולה רשימתבם את קראתי עתה זה

 אודות )1103 הזה (העולם בהחלט״ אסורה
ה ידי על להצנה שנאסר ״החתולה״ הסרט

 זר סרט וראיתי היות הישראל,ית. צנזורה
 להביע ברצוני חודש, לפגי בלונדון, באו,
ש ישראליים עוד של דעתם ואת רעתי את
 זה סרט אין כל קודם כאן. זה סרט ראו

 שאתם כפי גדולה, בה אמנותית יצירה
 בהחלט. מיותר הרעש כל גם ולכן מציינים

 שאינם רק לא בסרט שהגרמנים נבון אולם
 שם מוצגים שהם אלא חיובי, באור מוצגים
 נובל זה שלפעמים ער שלילי, באור אפילו

 לבז קרח. בולשת קצין אוחו במו בשגעון,
בארץ. הסרט הצגת את לאסור אין כמובן

 בארץ הצנזורים יעשו מה לדעת מעניין
 ״אני קיי דני של סרטו אליהם כשיגיע

 אבל לכשעצמו, נפלא סרט שהוא והקולונל",
 הרבה חיובי באור שם מוצגים הגרמנים

 אוחו ממש הוא הפולני והיהודי מדי, יותר
 כמו ופיקח, ערמומי אד ופחד! עלוב יהודי

מהספרים. לנו הידוע הגלותי היהודי
לונדון מ., ישראלי

 שהתפרסמו ״החתולה״ מהסרט התמונות לפי
 לאסור מקום אין אמנם בי לי נדמה אצלכם

היהו ברגשות הפניעה מבחינת הסרט את
 מקום יש אולם הנאצים, נפגעי של דים

 של הפורנוגרפיות התמונות בגלל לאסרו
 אין בו. המופיעה ארנול פרנסואז השחקנית

 בסרטים יתפשטו ששחקניות התנגדות כל לי
 לה איו ארנול? פרנסואז דווקא מדוע אולם
במיוחד. מצטיינת היא בהן מעלות שום

 תל־אביב רוזנצוויג, נמרוד י
 שחקנית של נזגרענתיה, או מעלותיה, על

תמונה. ראה ארנול,

מכתבים
תרומות פרשת

 ״לא העורר של רשימתו. למקרא נהניתי
 מגבית מארגני ).1104 הזה (העולם אתרום!"

נוס כשהם ומסים תרומות האוספים העליה,
 כספי את ומבזבזים מהודרות במכוניות עים

 לרשימת שמי את גם להוסיף יבולים העם,
המשתמטים.

חיפה אביטל, נחום
 פשוט הוא אתרום״ ״לא כותב אבנרי כשמר

 שככל דעת־הקהל, בעיני חן למצוא רוצה
 מר כיסו. את לדלדל אוהב אינו אחר קהל

 על להשיג יש הכסף את כי טוען אבנרי
 לקהל עוזרים אלו דברים קימוצים. ידי

 להקל למיניהם מסים מתשלומי המשתמטים
 בישראל ההתנדבות מלווה והרי מצפונם, על

מם! — ובצדק טוען, שהעורך כפי הוא
ירושלים מרגלית, דן

 דעותיהם את במאמרו הביע אבנרי מר
 ביקשו תחילה הארץ. מאזרחי הרבה של

 אותה הפכו בהתנדבות. מנן קרן סאיתנו
 וברגע מבצע'סיני, אחרי שנתיים קבוע לסם

 זה הטסים. שאר את העלו המס את שביטלו
 אלא העליה. מלווה עם הסוף גם יהיה ודאי
 בין המגבית תצליח לא באם ברירה. שאין

למם. המגבית את יהפכו וכה בה
תל־אביב שרשנסקי, דב-

ליריב מחמאות
 העולם של 2 עמוד את המקשטת הסיסמה

 הצדיקה פנים, משוא ובלי מורא בלי הזה
טי־ השני. בחלקה ובמיוחד עצמה את שוב
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(ה כהן אהרון בפרשת האוביקטיבי פולבם
 למרות בכלל, ומפ״ם )1102—1103 היה עולם
ל ראויים עתונה, דפי מעל המבזה היחס

ל מסונלים אתם כי שוב הוכחתם הערכה.
 לאויביכם אוביקטיבי וטיפול מחמאות חלק

ביותר. הגדולים ויריביכם
השומר־ קיבוץ מגיב, ע.

הנגב הצעיר,
 הפרשה על מאמריכם את יוראתי רב בעיון

 אומר, אם אגזים לא מפ״ם. את המסעירה
ה בצורה הובאה כהן באהרון שההתעללות

 עמדתכם בעתונכם. ביותר והקולעת מדויקת
 שבים כד, הצבורית. ההגינות סמל היתה

 הלא הבטאוז הייתם השמצות של הסוער
 ומפלגתו. כהן לימין שעמד היחיד, מפ״מי
 פעיל וכחבר הזה העולם של ותיק כקורא

 ומצפוני נפשי בצורך מרגיש הנני במפ״ם,
והו הערכתי מלוא את לכם להביע עמוק

לפירסום. אינם וכתיבתי ושמי קרתי.
חיפה ר., שמואל

בכית תקלה
ה ועידת בכנס אותי ששאלו אלה לכל

 עניתי לבנם, איחרתי מדוע הכלליים ציונים
התבטא לא בביתי. תקלה בגלל קרה זה בי
 השבוע בפסוקי אצלכם שכתוב כפי לגמרי תי

).1103 הזה (העולם
חבר־הכנסת, רוקח, ישראל

ירושלים
ודעות־־השוא פלורנץ

 הסיפור הופיע בו הנליון עבור תודות רב
).1099 הזה (העולם פלורנץ ועידת של המלא

 לא זמן לפני שאד הראל עודד למר ידוע
 שרות לאהר הקבע, צבא טדי את פשטתי רב
הבטחון. במערכת שנים של

חיים, גבעת בן־זאב, יוסף
איחוד

 הרב לצערי נדרשות כפר־קאכם לפריסת
בביודדין, ישפט שדמי הבאות: ההערות

 אלא שופטים, אינם חבריו שרוב רק ■סלא
והפו חצבאית הקריירה אשר צבא אנשי הם

 אופן ביסום בשלטון. תלויה שלהם ליטית
 ממנו באמון, זה בית־טיספט ללוות אי־אפשר

 בפרשה. הראשון במשפט שדן היהרכב נהנה
 מבישה, התנהנות למושג מיסמעות יש אם

ה השיפוט חוקת של 129 בסעיף כאמור
של התנהגותו על חל הוא הרי צבאית,
 שכפי שדמי, את המאשים הצבאי התובע
ב שדמי, אל ניגש הוא במעריב שנכתב
 נגדו, המעצר פקודת בהוצאת דנו בה ישיבה
הענינים? איר ישכה, ״אהלן אותו: ושאל

 דמם כי לי נראה זה לפי אבא?״ שלום מה
בזול. למרצחים יכופר בפר-קאסם טבוחי של

נצרת עמיהוד, שמואל
הכרחי סיבון

 בוכטרגר צבי של ומדריכיו יתכן אפילו
בעקי וגרמו בתלונותיו שזלזלו בכד אשמים

 להם שמגיע חושב אינני מותו, להחשת פין
כשם הכרחית, סיכון תוצאת זוהי עונש.
טי מדריד בתור רחוב. בחציית סיכון שיש

 רב נסיון לי היה בצה״ל, לשעבר רונים
ל ברצינות יתיחם מדריד אם זו. בעבודה

 אפשר חניכו, של רעה הרגשה של תלונה כל
 כי ידוע האימונים. על בכלל לוותר יהיה
 ארטיסטים של רב מספר יש חברה בכל

 שהטובים נם קורה ולפעמים ומשתמטים,
חיפה שפר, עודד קרב:. נופלים

מכ מספר )1104 הזה (העולם פירססתם
 ,אחרי מצוות לקיים שהזדרזו קוראות, תבי
ה פואר טירון לגבי אמור״, קדושים מות

 הקדושה לגביהן כי להבחין היה קל מנוח.
 ברצוני. המוות. אחרי דווקא הופיעה לא

 השחקן. של לזכותו משהו לומר נבר, בתור
 לפחות אוביקטיבי. יותר ישמע שזה בתקווה

 משחק כשרון פואר טירון הראה אחד בסרט
ש סרט זה היה מאהב. כשרון דווקא ולא

 חיי אודות שנים, כמה לפני בארץ הוצג
 פואר טירון גילם זה בסרט צבאית. פנימיה
 שרק לי ונדמה הדרכה סמל של תפקיד
ובכש בו לזלזל אין זה בסרט משחקו בזכות
ירושלים אביבי, אברהם רונו.

מת הספרדיות... את להאשים לכם אל
ש ללמוד יש עתונכם של הקוראות נובת
 שלמה הוסרט לו היה, עלול פואר מירון

 מאותה כאן גם למות בארץ, ומלכת־שבא
סיבה.

צפת איתן, א.
מהיילכרץ .הזמנה

יש וצעיר צעירה כל בזה מזמין הנני
 מפלנתית, השתייכות של הבדל בלי ראלי,

 היילברון. לסביבות ומזדמן בנרמניה המסייר
 ושיהיה שטוטגארט, מהעיר קילומטר 40

 לבקר ואוכל, לינה מנוחה, ימי לכמה זקוק
 דיכפיז כל ימים. מספר אצלי ולהשאר אותי
 מישראל. שבא מי כל וברוך ויאכל ייתי
יש ולפרצוף. עברית למלה צמא מאוד אני

 ונצורות, גדולות להבטיח יכול אינני ראלי.
 אני אעשה. באפשרותי, שיהיה מה אבל

ישראליים. לביקורכם, מחכה
 רחוב היילברון, וורצל, משה
המערבית גרמניה ,2 לנאו
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