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 הראשי: העורך
י אכנו אורי

המערכת: ראש
כתו שיום

 משגה: עורך
איתז דוג

 כיתוב: עורך
קשת סילבי

 בכיר: כתב
תגור, .אלי

 תמית: עורך
מי

 המערכת: צלם
הרו ארית

חברי ™ m המערב*: _
 גלילי. לילי נליר, סייד ברירייו, מגמת
 תרמוז. אברתם ורר, רווזי הוריגיץ, דויר
 הינו, דמום בוניו, אגיבח אבו־וזמרי, יוסח

הרו. שלמח

? ׳ r *,י
 היה לעולמו, השבוע שהלך ארזי, יהודה

 להשכין רצה בריתו, רסבע שלום. איש
 להשלים רצה כך הגצים• בין שלום תמיד

 ה־ ומאשימיהם ארלוזורוב רצח נאשמי בין
 העולם בץ להשלים גם רצה כך מפא״יים.

ראשי־ר,מדינר לבין הזח
 של הבריכה ליד כשישבנו הימים, באחד

 — ודי י נושא על ודיברנו שלו בית־המלון
 עתון יבין לדעתו, שהשתררה, אי־ההבנה

 עסקנו כי נסתבר — מפא״י וצמרת זח
לאת. לדעת מבלי מלאבד״ באותה פעם

בסי נזכרתי מותו, על הידיעה למקרא
והנהו: זה, פור

 הגדול הקרב אחרי המרה הנסיגה בשעת
 קאוקג׳י, נגד הראשון (הקרב הלטרון על

 נתקלנו לארץ) הערבי הלגיץ פלישת ערב
 על עזוב שעמד וחדש, מבריק בתותח
 באותם הערבית• וחולדה לטרון בין הכביש
 משקלו את שוודי עברי תותח דייה הימים
o ורק בזהב, r למראה התלהבנו כן לפני 

ה בבסיס שהופיעו החדשים התותחים שני
ה נראו אז העברית. בחולדה שלנו קרבי

 כאילו נעלמו עתה העולם. כמלכי תותחים
האומה. אותם בלעדי

 במרחק ואחרינו׳ הנסוגים, אחרוני היינו
 של לוחמיו התקדמו מסר, כמאתיים של

הע התותח את עמנו לגרור ניסיגו קאוקג׳י.
 לא מאתנו לאיש זז. לא תוא אבל זוב,
 מתניעים איך ביותר הקלוש המושג היד.

המאמץ. p התיאשנו כזד- תותח
 מחסלים איך אבל אותו. לחסל החלסנו

 שמנו מושג. היה לא מאתנו לאיש תותח?
 רגישים, לנו שנראו במקומות רימוגי־יד כמדי

הת הרימונים וחיכינו. הארץ על השתסחנו
 ניסינו במאומה. ניזוק לא התותח אך פוצצו,
 ירקנו לבסוף לנו. צחק הוא אך אותו, לריפוד

 שאח־ לרכם הגיעו הערבים והסתלקנו. עליו
התחממה. מסביבנו והאמירה רינו

 תותח. לאותו קרה מד. תמהתי פעם לא
 ארזי לי סיפר שנים, חמש כעבור ודינה,

 בתל־ היה הוא הפרשה. של השני הצד את
 בשורת־ אליו הגיעה לפתע כאשר אביב,
 החדשים, התותחים משני אחד תותח איוב:
 מסו־ ניטראלית בארץ עתה זדי רכש אותם
האויב. לידי נפל יימת,

 :י ידע הוא נחרד. הרכש, ראש אז ארזי,
 ימהרו הערבים וכי מספר, יש תותח לכל

ויגישו שלכדו התותח של מספרו את לצלם

השטר פרעון
די השבוע להחתי  העולם של ישו גליו! לי

 הוה (העולם חדשים שלושה טלפני הזה
עה בו )1104  ״לא העורר של כתבתו הופי

ה העליה. מלוות על אתרום״,  פשוט זה הי
 חדשים שלושה כיום, זו רשימה להרוא תענוג
העו צרה כמה עד ולהיווכח שנכתבה, אחרי

ו שכתב. ופרם פרט בכל רך חי תו  על ני
ה ואומץ־לבו, העם תנובת  יוצא־דום! שהי

ם אז, חי כי ה במה עד מו  דעתו שיקול הי
ני. קר ו הגי ו

ירושלים בהיר, י.

ה ז . . ם הינכם רב ימו .  מערכת מנהלי
ד השמצה  חשבתי הזמן כל העליה. מלווה ננ
שים שאתם ם שהנכם משום זאת עו די תננ  ט
ם אולם עצמה, לעליה די די  תשומת את הפנו י

המל נגד כותבים שאתם בשעה בה כי לבי,
ם אתם ווה די ם פנים מעמי  בעליה. כמעוניני
ני אני  זו. מעיז סתירה להסביר יכול אי
ת שהממשלה נבוז צוע נכשלה הנוכחי  בבי

 צריכים כר משום האם אולם קלימת־העליח,
ם די הו א הממשלה אם בנולה? להשאר י  הי

ההסטוריח, המשימה. לביצוע חסרת־אונים

תג זו מחאה ארץ. אותה לממשלת מחאה
 את שניהלו האנשים לגילוי לחקירה, רום

ול בהחלט), בלתי־חוקית (שהיתר. העיסקדי
ב לדין אנשים של ארוכה שורה העמדת

חפורה. האשמה
 מטוס, על ארזי 'עלה יום באותו :עחי - •

p לאותה מיהר s. ה כל את הזהיר הוא
 את ולטשטש להסתלק שמיהרו בדבר, נוגעים

הער המחאה באמת הגיעה כאשר העקבות.
 כבר ומספרו, התותח תצלום בלוויה בית,

לפעול. מי נגד היה לא
★ ★ ★

ארלוזורוב, רצח בימי שנדי, 25 לפני
 כקצין, המנדט. במשטרת קצין ארזי היה

 מרכזי תפקיד נטל מפא״י וכאיש באיש־הגנה
במשפט. כעד הופיע ואף הרצח, בחקירת

 משימה ארזי עליו נטל האחרונות בשנים
 נרצח כאילו העלילה את להזים קדושה:

 ולהוכיח הרביזיוניסטים׳ על־ידי ארלוזורוב
 ערביים, צעירים שגי בעי נהרג אמנם כי

 ושסברו הים, שפת על במקרה בו שנתקלו
 (ה׳עו־ פרוצה היא בחברתו האשה כי בטעות

).927 הזה לס
 בכיוון הראשון הרמז את ארד כשהשמיע

 מיד הדבר נוצל שנים, ארבע לפני דה
לש והחלים התרגז ארזי בחירות. לתעמולת

 קרב, שסוסו בהרגישו אולם שעה. לפי תוק
 ארלוזו־ משפט מנאשמי אחד את אליו קרא
 כל את ארוכות בשיחות לו וגילה רוב

 אור ששפכו פרטים אלה היו לו. הידוע
לג היתד, מסרת! הפרשה. על לגמרי הדש
שת ניטראלית, ועדת־חקירה למינוי רום

 בשעתם נפלו כי מפא״י אנשי את גם שכנע
ולהיסטריה. לטעות קרבן
 הגיעה מותו, עם עתר- כי סכור אני
 ארזי. של האלה הגילויים את לסרסם השעה
 סלעי־מחלוקת שישמשו למנוע אין כי יתכן

 צריך אינו הדבר אך המפלגות, בין במלחמה
 תיוודע שהאמת הוא העיקר איש. להרתיע
 בינתיים שקם חדש, שלם דור וכי ברבים,
 פרשה על האמת את סוף־סוף יידע בארץ,

זו. אומללה
המנ מגדולי — ארלוזורוב חיים היה אילו
 כיום, חי — האחרון בדור הציוניים היגים

זו: דרישה דורש שהיד, הראשון הוא היה
האמת! תישמע

 סוף זו. למשימה להתנכר צריכים אנחנו איז
ה סוף רי סטו זו תשאל לא ההי קל ממשלה אי
ה אלא העליה, את טה  אותה קלט דור איז
 ולעשות שכם להרים עלינו כר משום לא. או

העולים. לעלית לעזור כדי הכל
תל־אביב הוד, ברוך

רי של מאמרו למקרא  השטר על אבנרי או
השתכ )1117 הזה (העולם לפרעוז המוגש

מי שכל נעתי מפו ם פי  על הבכירים הפקידי
ם אותם ובעיקר דיעליה, טי טפו  המחבלים פי
ם אינם בעליה, רי בו  חוששני שלקלות־רעת. די

ם פשוט שהם ראי מנסים העליה את י לב ו
חלקי. באופו אותה לום

גבעתיים מג, אליק

. .  הכל להסתיר. מה עור איז עכשיו .
 וער מהטוי החל הארץ, רחבי בכל לעיז. גלוי

ש ם על כולם זועקים לישי  האסטרו־ הבזבוזי
ע אני מטרה. כל להם שאיו נומיים למנ מצי

 בהכרזת־ לפנוח עליו מי אל ללמוד גנון
 מכוונת פניתכם האם ההתנדבות. של הסרק

שי אלינו, נם  יחסכם את התזכרו המזרח? אנ
ם כלפינו העוין ו מיו חנ נ .היום ועד בנמל עני

תנו חכנסתם בו ם לפחונים או שי טו  וחדו־ נ
ם םים, חי ד ני ומרוחקים ני עי  לעומת אדם? מ
אלי אותם שקושרת אלה אחרים, כלפי זאת

ם אותם נטלתם נזעים, קרבת כם כ די כתי בי
 ותומכים. כמורי־דדד לחם ושטשתם נוקות,

ם נכלמים דיאיננם שי ת וכו תנו לנכו אי  כסף? מ
ם, פנו במצוקה, אתם אם ואו לעולי־הפינוקי
במנוחה. עזבו תנו

גבאי, שמעון אסולין, יוסף
אשקלון

אחרון שריד
הע אשר סגל יצחק לקורא תשובתי כאן

ם לה כ ליונ  של שורה )1116 חזר, (העולם ננ
ת טענות סיו פו ת הרוח להלך טי  הצבור כמרבי

ה מכתבו הישראלי. תשו נם לכו ארור, הי
ה בתי ת יכולה אינ  הקורא כי קצרה. להיו
ר כשרון גילת סנל די  כמות דחיסת של נ

ת מענות של גדולה אילולא מראש מופרכו  ו
תי ממטענו. הנובעת חצבורית .הסכנה מ חיי

ח לו. ני
א הראשונה טענתו י הי  חפו• חשתלנותרי נ

ת טי א במרחב ישראל של ללי ת הי לדז די עו  שנ
ת השתלבות במקצת. שונה •האטה טי לי  פו

פי כמרחב ר אוג ה התאמה תור הגי תנ א אי  הי
רי הכרה סטו  חוץ המקרים, בלל קוים אשר הי

ת כשלוז של רב־המשמעות מהמקרה דינ  מ
ארץ־ישראל. אדמת על הצלבנים

ו הקוינקרמיים הכוחות יחסי נ ני  לביו בי
 הדו־ לצו החלמית הונחה משמשים הערבים

ת חכרה כדי תור קיום בונו  ישראלית, ברי
ם מצד המי  הבלתי וחשתלבותנו הערביים, הנו

רי, במערד נמנעת איוו ת בעיקר ה מדי מבחינ
ת ת ניו צוני ם חי חסי  נסיו־ שני כלכליים. וי
ת הכרעה נות ר, בניוון צבאי  1948נ־ סנונ
, 1050ונ־ הערבים מצד תו צי  אף על נכשלו מ

ם. גורמי־חוץ של עזרתם אדירי
 ■ אומה בתור הערכים של נחיתותם מענת

ה ע כלשהי. ראיה על מבוססת אינ דו  כי
ח על קורבנות מליון ששה עמנו הפסיד  מונ

בת זה.- ממי! סענוודסרק א ישראל־ערב אי  הי
ת בעיה של האחרון השריד כעת מי קונק לאו

ת רטית,  המעשי פתרונה את מצאה וזז חיו
ם שלושת במסגרת היבשות, ברחבי שי  הנו

המתרקמים.
-יםקריה לזינגר, יוסף

דחק פתרון
צי העזיבה על לכחנחכם בקשר בו ה בקי

 כדעתכם. דעתי )1117 חזה (העולם ספר
ת ו ני די ח מ ענ הי ד ת, התנועה של נו בוצי  הקי

ה -נפרט, הארצי וחקבוץ  מי משתלמת. אינ
תוף שקיים שחושב שויוז שי נו בקיבוץ ו  אי

לש השומר־הצעיר קיבוץ נחבר סועח. אלא
 אני הזח, הורדרד העולם מכל שהתיאש עבר,
ם ערכים מעט לפרק שרצוי סבור  הנראי

תו אולם כמקודשים עבר דבר של לאמי
זמנם.

סבא בפר רגן, עמוס

. .  דיראשוז מפקדו נצר, משח של פתרונו .
צי העזיבה לבעית הנח״ל, של קבו  הספר נ

נו . נראה אי ני ו י אזני מעז חוא חנ  בחב- ב
את יתפסו החדשים העולים ״באשר נם:

ה מקוטות-חעבודה, ת תחי ענו מות ההי  למשי
ר, אמנם אם יותר.״ גדולה הספר  נצר מכי

שוק־חענודח המצב את  להתפלא יש בארץ, נ
ח על תו ד אם כיום, נם כי זה. ני  יבול מעבי

ן לנחור י  לביו מקצוע נעל חרש עולה נ
 יבחר הוא מומחה, בר כל לא יליד-הארץ

ד בשני. מי ה ת חי תר קל י ד יו לי  הארץ לי
ובמ הזר לעולה מאשר עבורה באו למצוא

 בו מצב יווצר נצר, מקוד, לו המצב קום
 בשוקי מקום ימצאו לא החרשים העולים

 לישו- מרצונם, שלא ללכת, ויוכרחו העבודה,
הפתרון? זהו האם הספר. בי

חיפה גדלני, זדים

ני נ  נוגן קיבוץ של שבעיתו הרעב אי
שובי ושל ם, האחרים הספר י עזני א חנ  הי

גי משבר של בעיה לו או די  החלוצי. בנוער אי
ח עי א הנ  הברתי משבר של בעיה יותר הי

י כללי. ה פעם אם נ  חי׳שראלי הנוער חי
מות נענה ת למשי ציו ה הוא חלו  זאת עושה הי

 הלכו כולם — זאת עשו שכולם משום
 חלנו כולם לקיבוץ, הלכו כולם לפלמ״ח,
 שחונד הצעיר נם כיום? קורה מה למלחמה.
ת להנשמה א חלוצי צ שימה, ויו  נובח להנ

ם י אחר ביו ם אחר הוא נ  במערכה. מהבודדי
אי חייו את מבלה שהוא שעה בי נוכח חוא
 וחרוב, אחרים, מבלים הנידח, הספר על שם

ף. ברחוב א הכללית חאוירה ריזננו טי- חי  אנ
רה יפרוש שהנער ומדוע חלוצית, ה מהאוי
במש במרינה, המ׳שטר החלפת רק כללית?

ת של טר ציו לו יוצרת, חלו  על כסויה, ואפי
א הוא הנוער, חלקי כל בי ת לפתרון שי עי  נ

אותה. שהעליתם עשיתם טוב ישובי־הספר.
ספר קיבוץ חבר ם., י.

לשעבר לשוטרים ארגץ
ת במדור קראתי )1115( הזה בהעולם  תצפי

ם כל את לארגו נסיו! יעשה בי  הקציני
יש ארץ במשטרת שירתו אשר והשוטרים,

ד כנס יערד זה ושלצורך ראל ח ת מיו  בבי
ם הספר ם לקציני  באבו־ המשטרה של גבוהי
ך לדעת, ברצוני חודשיים. בעור כביר  אי
ה אקבל לשעבר, שוטר בתור אני, מנ  לכנס הז
ה זה, באיז  באמת אני לפנות. עלי אופו ו

ם נזכרים סוף שסוף שמח  ובקצי־ בשוטרי
ה עם ביחד אשר לשעבר נים  פעלו ההננ

תי אני המרינה. לשחרור די השוטר היי הו  הי
ת המושבה במשטרת האחרון רמני רו הג בי

המדינה. שחרור לרגע עד שלים
מגדיאל כהן, שבתי

 זהבי, לחיים לפנות כהן הקורא על
,3 בלפור רחוב  לנחום או ירושלים. ו

ה החוב רפפורט, ת. ,24 מקוב בתי רחובו

ועונש שכר
בעבי אשם נמצאתי אחדים שבועות לפני

די על נתפשתי צבאית, רה ה המשטרה י
ת  העונש לראשי. כומתה ללא כשהלכתי צבאי

ה שקיבלתי אי על מאסר שבוע הי  לחצי תנ
 לחטוא לא כדי ל״י. שלוש של וקנס שנה

 הרשעות שתי לי שהיו להוסיף עלי לאמת
ת  הראשונה בפעם עבירה. אותה על קודמו
ת שתי שילמתי רו ה קנם, לי שני  שלוש וב

תוק ושבוע לירות היא: שאלתי מחנה. רי

 לבי: הרשעותי בין כלשהו יחס קיים כלום
ם  יששכר משנה אלוף הורשע עליהם הסעיפי

ד ההבדל לדעתי שדמי? חי  עביר.־- ביו הי
נו א תי ת הו או לא שלי עבירתי שתוצאו  הבי

שי. הוחמר לכן אחדים, ערבים של למותם ענ
צה־׳ל נ., סמל

לשוורים בעיטה
ש על אבנרי אורי ׳של למאמרי בקשר הי

ר הוא בו בחוץ־לארץ, ראלים . גם מזכי ת  א
 הוא ),1117 הזח (העולם האנן המרגלת

א תב תנו ומעניינת. גאה אשה שהי ^ י ו א  ס
 רביב שישראלים חיא הצרה אולם נכוו. ׳שזה

ם הגי ם, בלא לראות נו הודי עוי אם ואפילו י
ד דברים לנו, נים או חיוביים. מ

רה על פו  נתקלה אצלנו הכלא שבבתי סי
ת, לב ברוע שו י ובאדי נ ב ספק מטילה אי

ת המצאת  בארצות• האם אבל כאלה, תופעו
רח בוזי־הסוחר בבל הברית א האוי  מהורה הי

ה?, מ עי ר ונ אי  העורר רבתי? בסוריה■ זח י
 עב נפגש המשפטי, היועץ כהן, שהיים כותב
תו, ואם חאנן, מרי דע טר שמותר סד י  ליופי

תר סו  נהל: השוורים שני אז לשור, גס /'
ה מסורבלת מאור בצורה חינ ה מב  טאחטי

ס .:'ושניהם ה זקיקי מ עי v חנוכה. לנ
שחר מל־ אשד, לאה'סודרי

נשית חדירה
ת רותי על כתבתכם חנ ת נ שאי  (העולם המ

תה )1115 חזה ת הי ענינ תר ט ההת אולם ביו
א פעלות  ה־ שמה אל בחדרה מעוררת שהי

א החזק, סיז ת דעתי לפי הי ר ת  משום מיו
ת נועדו לא שהנשים ת להיו ו נ מסו וחן בו

ת לבצע גלות דו ם. ענו רי ם טועים■ כננ  הגברי
 למקצועות הנשים של חדירתו בי שחושבים
דה הגבריים רי תו. מו  את לפשל, קחו מחנניו

ה רוסיה. נשי ש ע מ ל  רוב אל כבר חדרו הן'
ם. עוסקים בהם העבודה שמחי רי  באשר הנג
א העבודה, את האוהבת לרותי  יכולה הי
מא ישמש ה. מבנות לרבות דונ נ  אני מי

אמצי״ כ״חזקי אותה מברכת  שירבו וכן ו
במוחה.

רסוז־גן איזנברג, ד.

דחדכב קקאו
 ברבור מום מר של ההפיר לקפה בתוספת

 הובב כמנרל — )׳1U7 וזזה (העולם
ם פרי צמחי מי ני — זרים מאקלי רי ד ה  מנ

ש והשתכנעתי צטחי־קפה, מספר נם  ם שי
מתבלט צמחי ביו בגידולם. להצליח

חד פורה שהוא ת ומעמו במיו כו  מאי
ת נדל הוא פו ה כל וללא בצפי  , חננ

ה לצמח  בלי שלנו. באקלים כביכול ז
 ח׳שבונ לטי הרי מקצועיים, לפרטים

שטה לנדל צם 400כ־ דונם של נ
ב צמח שבל כד שלי, הזו ני  משל י

״ קפה פולי נטו ק״נ 1 עד קילו , ״  מ
ת יכולה שחהכגטה אומר אם אמעד. לא  להיו

ם חרוץ לאיש ל״י אלפים שלושת אהד מדונ
ת עורחככ את מבקש אני זאת בהזדמנו

ני לי חסר עדייו מני הקקאו. צמח בנ  דו
נו זח. צמח הארץ ככל שאיז שי י נא ח י

ם, או צמחים,  קקאו של זרעים או נבטי
תודתי ה ו תונ מראש. לכם נ

תל-אב-ב אשד, צבי
 באפריקה, או בארץ הזד. העולם קוראי
ם ד לקורא לשלום המוכני ט טי או זרעי א ג  ג

ח: לפי זאת לעשות •וכלו קקאו, תוג  הכ
תל־אביב. .4295 ר. ח. אשר, צבי

כופר אכלו חורים
 למקרא דטעות־תניז הזלתי שכמעט בחיי
ה של המר נורלה אי, דלי ט  הימב- כר כל לי

אני באור פרשתה אח לחלבי׳ש תם ר  וי־ ט
ר קל עליה. רחמים עורר  את לתלות מאו

ם הקולר רי  המר בגורלה ולהאשימם בהו
ה רליה אולם הירה בת איננ  מ־ שסנלה י
ת תנאי  אלפיב חורים. ופרידת קשים ילדו
 והאב מכר, סובלים בארץ ילדים של רבים

ם לנקמה לסיבה זאת חוסכים הם רי  ועור בחו
ה לעתים שפלה? כה בררר  ש- לי נרמה הי
ם אתם קי ד רליח, של צערה את מצדי  בעו
לו נבוז, קורא שכל בויזנ־ למר לא שאפי  פסי
ה יה, ה הי אותה. סננ

ירושלים קדוש, שמעון

ם את להרשיע קל - האשמים החורי טי  ב
ה די ם אנשים אולם ילדם, של ג  במק־ העובדי

ת הקרובים צועות  לספר יוכלו אלו, לבעיו
 אנש־ב הם ההורים המקרים שברוב לכם

לו בעצמם, ואומללים מסובכים  אי: אם אפי
 ;םוג כתבתכם חוץ. כלפי בבירור נראה זה
 אה לומר: אפשר עוד כאן אר בהם, גם עת

י פגעתם אולם יקצרו. — זרעו אשר לי ד  ב
ה שלא גרמתם עצמה. ה תהי שוב פינ  ששב בי

ה את להתחיל אי־פעם תוכל מחדש. היי
ותיקה, קוראת

אישיות בעיות
חוש■ שראדי! מוחמר אני

 בקופת־חולים וחכר כרמל אל
 שראד כתיבה בתי נדרסה. כאשר
 רמכ״ם החולים לבית אותה נסתי

תי לטיפול.  ח. אני אשר לקופת־חולים פני
חוג כפי עורה שאקבל מנת על בה,  ודרוש שנ

 אני אשר הפקיר בקופודחולים. לעשות מהם
 בי הכיר לא בחדשו חודש כל לו משלם

תי וזרק ת זו החוצה. או הגו תנ  קופה״■ של ה
חרש. נזילת זו חולים?

כרמל אל דלית שראדץ, מוחמר

ת לומדת בתי כון הספר בבי תי ה ה  בטברי
ה תקופת כל שבמשד לציי! ועלי די מו  לי
ם לקבל הצליחה היא ני ו ם צי  בכי די־גבוהי

ר שם הנלמדים המקצועות תמי תה ו רד הי  מ
תי שבוע לפני מכל. צה אי  שי׳ רוחה שמצב ר

י נראתה הבת כליל. להשתנות התחיל בתי  י
 י• שבאתי לאחר רוח. מצב ובלי מעוצבנת

 הוא המורים שאחד לי התברר בית־הססר
הי פעמים שמספר מאחר הדבר, בכל האשם  נ

ה ם כל בנוכחות להעלינ די  בכיתה התלמי
נו זה שדבר חושבת אני - האם הרנן. אי  אי

 יפעלו אם בעתיד, אלה מקרים לחסל אפשר
ם בראוי ת על הממוני סדו החינוד? מו

סבר׳ר״ שטיבלשטין, י.
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