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 ,מכונת־ד,כתיבה ליד בשבתי זה, ברגע
 עד כי יתכן זלעפות. גשם בחוץ יורד

 השמש תלהט כבר לידיך יגיע שהעתון
 החם החורף על יתפלאו שוב ואנשים
 שנים. מזה זוכרים שהם ביותר והיבש

מט אלא אינם היום של הגשמים כי יתכן
 המצב את במאומה ישנו שלא חולפים, רות

 ברכה גשמי הם אלה כי גם יתכן הכללי!
 אני הבצורת. אימת את סוף־סוף שירחיקו

בכבו המטאורולוגי החזאי אפילו אם מסופק
זה. בעניין בוזדאות לפסוק יכול ובעצמו דו

 או בצורת — הגדול הניחושים מישחק
 במערכת. שבועות כמה זה מתנהל — לא?

 המצב על מקיפה כתבה הוכנה פעמים שלוש
 — הגשמים עצירת עקב שנוצר החמור
האח ברגע כי פורסמה. לא פעמים ושלוש

 פעמיים גשמים. שצפויים החזאי הודיע רון
הכמו אך גשמים. וירדו בתחזיתו צדק אף

 שינו לא המומחים, לנו הסבירו כך יות,
 שונתה הסטטיסטיקה הקודרת. התמונה את
 שזל־ האחרונים המילימטרים את לכלול כדי
 הוכנה שוב והרשימה השמיים, מן פו

לפירסום.
 פני התקדרו כאשר השבוע, גם היה כך

 להדפסה, מוכן היה שהכל אחרי השמיים:
 הבצורת על הכתבה את להוציא הוחלט

 יותר ובלתי־אקטואלי מצחיק מה כי והיובש.
 שוטף? בגשם ובצורת שרב על כתבה מאשר

★ ★ ★
 היא רשימה. אותה על לי חבל בכל־זאת

 הכל: כמעט בה ונמסר בקפדנות, הוכנה
החק משרד מנהלי של הדחופה הישיבה

 החודש, בתחילת מחלקותיו, וראשי לאות
״בצו — בשמו השד לראשונה נקרא בה

 לחסכון חירום חוקי לחוקק ההצעות רת״!
 אחרת או זו במידה לחסל התוכניות במים!

 הלולים, את ולצמצם והצאן הבקר עדרי את
 להתאכזר אם הויכוח במספוא! לחסוך כדי

 נטיעת את ולדחות החדשים ההר לישובי
 מחוסר עצי־פרי, של המובטחים הדונם 9000
 מעדרי־ חלק להעביר ההצעה להשקייה! מים

השוק ופתיחת בצפון מרעה לאזורי הדרום

כהיסטוריה מקום
 אלטלנה אנית־הנשק פרשת ע? קראתי

 מהפרשה מאור והזדעזעתי )1111 הזה (העוקם
 איד לעצמי לתאר יבול לא עוד אני כולה.
 באלה לירות צה״ל חיילי לאותם אומץ היה
 ארץ- בשחרור פעולה קורם אתם שיתפו אשר

 שונה אינו זה דבר דעתי ולפי מולדתם,
בכפר-קאסם. שקרה המקרה מאותו

טבריה רוזנפלד, משה
 בן־ ח״ב מפי אלטלנה אודות פירסומכם

 הייתם אם היה ומצויז כביר, היה אליעזר
המעו לשאר הידוע כל את לפרסם ממשיכים

כדאי. מאמץ בל בפרשה. רבים
רחובות ת., ד.

 לפרסם לי הרשו אלטלגה מניצולי כאחד
 מתי עד הרשימה. על בתגובה אלה שורות
 ונושא אקטואלית אלטלנה פרשת תשאר

 לפחות חייב בדנוריון פוליטיים? לויבוחים
 את ולבטא במת-הכנסת על לעלות אחת פעם

הפולי חישוביו את ולא הפנימית הרגשתו
שהיה. מה על צערו את ולהביע טיים,

ירושלים הלל, שאול
 פרשת כשהתרחשה צעיר ילד עוד הייתי
 בה. להתעניין לי יצא לא ומעולם אלטלנה

 יושב־ראש 1סנ של מאמרו היה כד משום
 בבחינת בעתונכם בן־אליעזר אריה הכנסת
 קשה הכותב, הוא היה לולא לגבי. גילוי

 התרחשו זו בצורה שאמנם להאמיז היה
קדם מה משנה זה אין והרי הדברים.

 את לעודד כדי בשבוע, פעמיים שבע בבאר
 עדיפויות סדר קביעת הבדואים; עדרי מכירת

 מניב, (פרדס השונים החקלאות ענפי בין
 פן השקייתו, את להגביל אסור למשל,
 הבאה)! השנה ויבול השנה של הפרי ייפגע

 הגיעה החולפת בשנה המים שצריכת העובדה
 הקמת מעוקבים! מטרים ורבע למיליארד

 תוכנית להגשמת הארץ רחבי בכל ועדות
שיר הגשם כמויות השוואת מיידית! חירום

 תצפית קיימת (בחיפה קודמות בשנים דו
 שנים, 79 מזה בתל־אביב שנים, 78 מזה

 מזה בירושלים שנים, 36 מזה בבאר־שבע
 לא עוד כי המוכיחה השוואה — שנים) 110

כזאת. שנה היתד,
ה ששבועון כזו, לחומרה הגיע המצב
בקי השבוע הצעיר, השומר של קיבוצים

 וחזר מארכס תורת כל את שכח הארצי, בוץ
 האדמו״רים. חסידי של המיסטיות לאמונות

האנטי־קלריקאלי: השבועון פירסם
 שבוע מדי מתכנסים חברים ״שלושים

שה מאחר תהילים, ואומרים מזרע) (בקיבוץ
תהי ספר את השנה לו אימץ לתנ״ך חוג
 עוד ויימצאו יתן מי לימודי. כנושא לים

 — ל״ו מנין את להשלים צדיקים שישה
 ייעתרו השמים כי הסיכויים אז ירבו שכן

מימיהם.״ וירעיפו התהיליס לאמירת
 לעשות אפשר מה אבל באמת, מאד, חבל

 לנו קבעו העתונאית האקטואליות חוקי אם
 אלה? עובדות לפרסם שלא השבוע

. ★ ★ ★
 קורא ומתי איך מי, לדעת מעניין תמיד

 עתון הקדיש מזמן לא הזה, העולם את
 השאר בין הזה. להעולם מאמר קנדי יהודי
 לאמריקה, שפירא משה בא כאשר בי כתב׳
 הארץ מן עתונים שני לו שישלחו דאג

 וכשבא ומעריב. הזה העזלם קבוע: באופן
 לב הכתבים שמו לניו־יורק׳ פרם שמעון
היש השבועונים כל את עמו נושא שהוא

 שהיה לאחד פרט בלתי־פתוחים, ראליים
הזה. העולם — פתוח

 לכד, בקשר צודק וטי האניה של לבואה
חיי הרגו יהודים שחיילים העובדה לעצם

 זקוקים שהיו שעה אחרים, יהודים לים
 לקראת לחתור צריכים כולנו בחזית. להם
 יתכנו לא בה מדינה, לנו תהיה שבו יום
כאלה. מקרים עור

חיפה אלרואי, יוסף
לבחי שקדמה בתקופה שנים, מספר לפני

 לתת הזה העולם נהג השלישית, לכנסת רות
 אחרת, למפלגה שבוע בכל בעתו! עמוד

נר האחרון בגליונכם כמובן. תשלום, תמורת
 ההוא, בנוהג שנית פתחתם באילו היה אה

 עמוד את גם לחרות הענקתם שהפעם אלא
הענינים? מה השער.

 לחבר או לבינ׳י מאהדה אנו רחוקים
 נוהגת הפעם כי נראה אולם מקורביו,

 בפרשת משכנעת לא מאוד בהתחסדות חרות
 ירושלים אודות הפיטפוטים כל אלטלנה.

 על האניה באה כאילו או כשטח-כיבוש,
שקו רמנוניים הם הזמנית, הממשלה דעת
 יתבע לא מדוע הפאתטית השאלה לגבי פים.
 השמצה של באשמה לדין הרות את בינ׳י

מש אותו על לשאול אפשר דיבה, והוצאת
 יותר פשוט צעד חרות תעשה לא מדוע קל:

 את לדין, האיש את תתבע שלה וביזמתה
 ברצח אותו מאשימה שהיא האיש אותו
אלטלנה? אנשי

חולון רן־רם, אמנון
הלוח על חזירות

 מסריח שמה: בריחה. לכם לספר ירוצה אני
וערבי אנגלי יהודי, ובכן, מחזיר. יותר

חזי בדיר להיות יוכל מי ביניהם התחרו
 ויוצא היהודי נכנם יותר. רב זמן רים

 וכעבור האנגלי, נכנס אחריו שניה. בעבור
 והיהודי הערבי, נבנם יוצא. הוא גם שניה

 שעות שש כעבור ומחכים. מחכים והאנגלי
מהדיר. החזיר יוצא

 מלוח- הבדיחה את העתקתי לא?! מצחיק,
רא ז׳ בכיתה המופיע ״הצחוק״ בשם קיר

 תל־ בצפון דוגמא היסודי בבית־הספר שונה
כש מעט לא שהזדעזעתי לומר עלי אביב.
 לדעת מאוד הייתי רוצה זו. בריחה קראתי

 זוהי כלום זו. כיתה מחנד הוא ומה מי
 במדינתנו כיום מחנכים אליה רוח־ההומור

 בית־ כי הוא נכון אמנם ?13 בני ילדים
 שלו, החפשית בשיטת־החינוד ידוע זה ספר
 הטעם מה מדי? יותר קצת זה אין כלום אד

 שאיפות על המלל ובכל המאמצים בכל
ילדינו? של הלד־הרוח כשזהו שלום־קבע,

צה״ל קרבי, סמל נ.,
מדי מוקדם מות

 קורט הנאצי על מענינת כתבה פרסמתם
 כפושע־מל־ בגרמניה לדיו שהועמד אנגלם,

 בוראי, לכם כידוע ).1108 הזה (העולם חמה
 בעודו לינואר, 7ב־ בכלאו זה צורר מת

 לדעת אתכם יעניין אולי אד למשפטו. מחכה
 ולגבורה, לשואה הזכרו! רשות ״יד־ושם״, כי

עדו שורת בגרמניה לבית־המשפט העבירה
 מר של לעדותו נוסח אננלם, נגד יות

 אלה עדויות בעתונכם. הנזכר ראוה פליכם
 אנגלם קורט של אכזריותו את מתארות

 איסוף מקום שהיתה בעיקר, איזביצה בעיר
.1041־42 השואה בשנות יהודים לרבבות

 הנאצי וחברו אנגלם כי מספרות העדויות
 בלתי- באכזריות הצטיינו קלים לודביג

 הפעולות באחת לשיאה שהגיעה אנושית,
 באחד בבוקר, 4 בשעה שבוצעה הנאציות

 יהודים של רב המון .1942 אוקטובר מימי
 בכיכר העליון״ ״האדם פקודת לפי נאסף

 הציב ״ מעמר באותו העיר. של המרכזית
הקהי יושב־ראש של כתפו על מקלע אנגלם

 מאחוריו ובעמדו בלאט, מר היהודית לה
 תור אל כדורים של צרורות עשרות המטיר

מבוהל. המון
 אנגלס ביצע אחרים מתועבים רצח מקרי
 בא- מרובהו לירות גרמני חייל על בצוותו

 המקום יהודי על העליל מכן לאחר ויר,
 18 תפס הוא בחייו. להתנקש ניסו כי

עלי שהטיל באשמה ש״הודו״ ולאחר יהודים
 נוסף הומתו. שם ללובלין אותם שלח הם,
 מעשי־ את מספר מרוב למנות אין לבר

בנע וחבריו אננלם שביצעו הרבים, האונס
 בתי־ מתוד לגרור נהנו אות! יהודיות, רות

ומת שיכורים כשהם לילה, באישון מגוריהן
 בדרד־ היה אלה נערות של סופן הוללים.

 משפחותיהן בני האונס. לאחר מוות כלל
 הרחובות מן גופותיהן את לפנות נצטוו
 את נתן לא אנגלם עלות־השחר. בטרם
 נמק וכאמור הברבריים, מעשיו על הדין

זמן. באיחור ככלאו
מלקמן, יוסף ד״ר

 הזכרון רשות של כללי מנהל
ירושלים ושם, יד ולגבורה, לשואה

הרושם תיקון
בכת עליהם ׳שכתבתם החמישה בין הייתי

 הזה (העולם בבורים ביורהחולים על בה
 את כשקראתי אז נדהמתי ובאמת )1110

 אח שפירסמתם אחרי השבוע, אבל הדברים.
 שיצרתם הרושם את ותיקנתם עלי, האמת כל

 בלפי, שנהנתם לציין רוצה אני בטעות,
 תודה. וביושר. בכבוד הזאת, הפרשה ובכל

כזה. בפח פעם אף תפלו ולא והלוואי
יפו מזרחי, יעקב

 מזעזע היה מזרחי יעקב של סיפורו
 את שהקריב אדם כי להאמין קשה בכנותו,

 כל ללא יופקר המדינה, למען בריאותו
 בנסותו השלטונות על־ידי ירדף ועוד תמיכה
 שמחובתם סבור אני פרנסתו. את למצוא

 כמוהו, גורל מוכה לאדם לעזור האזרחים של
לו. לעזור יכולה אינה המדינה אם

תל־אביב לב, נפתלי
לאפריקה שליחות

 ישועית" ״תרבות הרשימה את קראתי
 אל בשליחותי העוסקת )1110 הזה (העולם
מס הערות להעיר וברצוני בחבש, הפלשים

 בגולה תורניים ותרבות לחנוד המחלקה פר:
 בפלשים לטפל החליטה הסוכנות־היהודית של

 שני לחבש שלחה ואף שנים, שש לפני
 הפלשים הילדים קבוצת לי. שקדמו שליחים
 לא המתאימים השליחים נמצאו שבקרבם

במ לכאן הובאו הם במקרה. בארץ נמצאה
ול בחבש, לאחיהם לחזור מנת על יוחד
כמורים. שמש
במסע אירופאים לקבוצת הצטרפתי לא
אירופאי בלווית יצאתי אלא דג׳ן לראם
 דיג׳ז לראם ההעפלה רוטשילד. יארוסלב אחד,

זכתה לא אולם בעתונות אמנם הוזכרה
שבו בסוכנות, אמנם הייתי רבות. לכותרות

 הגשתי לא אולם ארצה, שובי אחרי עיים
אל ששת בסר ופיצויים הוצאות על תביעה

וכב רבות טענות לי יש אמנם ל״י. פים
 תורניים ותרבות לחינוד המחלקה נגד דות

 הסכמנו ואמנם הסוכנות-היהודית יסל בגולה
 את שהצעתי הוא אני לא אד לבוררות,

ישעיהו, ישראל הכנסת, יושב־ראש סגן
כבורר.

תל־אביב בר־יודא, משה
לדני גולף

 ביקורו על כתבכם רשימת למקרא נהניתי
 ),1111 הזה (העולם בישראל קיי רני של

 כתבתם קטנה. שגיאה לתקן לי הרשו אולם
 גדולים מומחים עור אין קיי מדני שחוץ
 רוצה אני הענווה, בכל הגולף. לספורט בארץ
 בספורט אלוף פעם היה מטה שהחתום לציין

 רבים, ללמד כיום נם מובן והוא הגולף
גולף. זה מה קיי, רני את גם ובתוכם

רנזת־גן גרין, הרברט
 דני שמשחק כזה גולף לא אבל יתכן,

תמונה). (ראה
ופרות ספרות
 הישראליים השופטים לעזרת לבוא ברצוני

 ביא־ פרם את השנה להעניק למי ידעו שלא
 הדגול הסופר על קראתי יפה. לספרות ליק

 מחר״ ״עד הספר את כתב אשר אורלב אורי
 לעצמי מרשה אני לכן ),1110 הזה והעולם
אורלב. אורי למר הפרם את לתת להציע

ספרו משתנה רמת על עומד כאמת ספדו
 עדיי! מתמהמהים מדוע ביותר. גבוהה תית

 אולי עצה: לי יש עצמו ולסופר הסופרים?
בעט? למשר במקום ברפת שתעבוד מוטב

 קרית־יס זלצר, שפרה
 בקבוץ אורלב של מקצועו מיותרת. העצה

רפתן. גניגך:
חוקיות מריצות

 מיז חש אני כי אני, מודה ונכלם, בוש
 צבור־ מבוכת את בראותי לאיד שמחה

 תמיד ״הדמוקראטיח מליצות אשר העחונאים
לטש כרי הכל את בשעתו עשו ואשר בפיהם

הא אופיו את קוראיהם בהכרת ולערפל. טש
 במקום חוק־העבירות־ננד־הםדינה, של מיתי

 כבדה נגדו. הקהל דעת את ולעורר לקומם
 שעל־יד׳ ההוגנת העתונות של אשמתה גם

 הגזמות״ ■ ״אי־אלו על החלושה ביקורתה
 כשרות. של גושפנקא כולו לחוק נתנה בהו<

 החוק על־יידי שנפגעו העתונאים ועכשיו
 על־ מוכים תדהמה, מוכי עצמם את מוצאים

 אלף 200' בחברת עצמו, חוק אותו ידי
 האלמנטריות זכויותיהם אשר ה״אויבים״

 מיבאיצטלת גם שנים, עשר זה מהם ננזלות
לקח? הפעם־ ילמדו האם המדינה. בטחון

חיפה גולדשטין, א. מהנדס
בראשי־תיגות רעם
 נוהגים הישראלי והצבור העתונות רוב
 בשם המאוחדות וסוריה למצרים לקרוא
 קוראים בעברית וקהיר דמשק קול קע״ם.

 נם משתמש עתונכם רע״ם. בשם לעצמם
 מרוע לי להסביר אבקשכם רע״ם. בשם הוא

זה? בשם דוקא בחרתם
 חיפה בן־יצחק, ינק

 של התיבות ראשי הן שאלה משוס
מאוחדת. ערבית רפובליקה המילים

כחוץ אריסטוקרטיה
 שמכ־ א., ה. הגברת את לשאול ברצוני

 הזה (העולם האחרון בנליונכם התפרסם תבה
והרכי בחיפה בתי־הבושת בעית על ),1111
 נשים במונח מתכוונת היא למי סביבם, לות

 שבעליהן נשים לאותן האם אריסטוקרטיות.
 דוקא לצערנו אחרת? או זו בדרר כסף צברו

נשואים של המושג קיים לא זו בשכבה

קיי דני שחקן־גולף
 עוד ישנן זאת לעומת והוגנים. מוסריים

 פחות שאינו הכרמל על צעירות נשים אלפי
 עובדה מבליטות אינן אבל אריסטוקרטיות,

חיפה ו. דינה יי׳
ירבו. כן דינה, הקוראת ירבו, כן
לצכיץ אוי
 בעל הנו בניו־יורק ״מרתף״ בית־הקפה אם
 אוי או )1109 הזה (העולם ישראלי צביון
ישראל. של לצביונה ואבוי

ניו־יורק בן־דוד, דרור
 בכינו גם ישבנו שם מנהטן, נהרות על

צביון. את בזכרנו
ררותי שגרון

אם ואשקר עתונכם של קבוע קורא אני
 מאמרה אולם טמנו, נהנה שאיני אומר

 לטבריה בקשר ורד רותי של האחרון
 )1110 הזה (העולם שבה האפנה ותצונת

הבחו שלכל כתבה רוחי רוחי. למורת היה
ויש בתצוגה הייתי אני שפמים. יש רים מה? אז שפם, לי

בטבר בנות רואים ״לא ככה: כותבת היא
אני בשבתות.״ ורק בקבוצות רק אלא יה

 מאשר בקבוצות שתלכנה טוב שיותר אומר
 בעירה דוקא רבות יש מהן פרוצות, תהיינה

 בעתו- כר על רבות קוראים ואנו רותי, של
 דבר נתגלה לא עוד בעירנו אופן בכל נות.
 הטבריינים ש״לבחורים גם כתבה היא כזה.
ול ברחובות מלעמוד חוץ לעשות מה אין

 איתן.״ להתעסק מנת על לנשי־חוץ, חכות
 אין ואצלנו היות רותי! צדקת הפעם אכן

הבחו נאלצים בקבוצות אלא הולכות הבנות
המעש. מחוסר להתפרק מנת על לבנות־עירר לחכות רים

הנ שכל האפנה תצוגת על כתבה רותי
 שערותיה! אדומות, שמלות ״לבשו שם שים
 ענדו והו ופרועות ארוכות שחורות, היו

 רוצות נשינו שאין כנראה שערות? עדיים.״
 אלא עירד כבנות שערותיהן את לשרוף

 אז לעדיים, בקשר הטבעי. ביפי! מסתפקות
 לד שיצמחו לד מאחל הייתי רציתי אילו

 קניתי בהן הלירות אותן היפה אפר על
 רק לר אגלה זה. למאורע לרעייתי .עדיים
 והייתי מאמרד, על נשים שיחת שמעתי סוד:
 אם אפילו בטבריה לבקר לא רותי, לד, מיעץ
שגרו;. לר יהיה

טבריה הרשקוביץ, דויד
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