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המערכת: חברי
 גלייי, לילי גיור. שייע בר־רייו, סגשח
 חרסוו. אגרתם ורר. רותי הורוביץ, רויר
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 לעצי לטפוח הזכור, בל לוו היתד, השבוע
לכם■״ אמרנו .גו, ולהגיד: השכם על מנו

 קבוצה בראש צעדנו שניב, ארבע לפני
 שה?' ,בשחיתות לוחמים של מאוד קטנה
 השחיתות לגילוי מרצם מיטב את דישו

 גילינו הציבורית. בצמרת מתפשטת שהחלה
 התפשטותה. דרכי ואת המגפה מקורות את

 עתידה זו שתופעה הציבור את הזהרנו
 לא אם לאומית, שואה של לממדים להגיע
קיצוניים. צעדים נגדה יינקטו

 היתד, שמטרתה התקפת־נגד היתד, התוצאה
 לחוקק זמם המשפטי היועץ אותנו. לשבור

 פינו. את לסתום כדי מיוחדים חוקי־עתונות
 זרוק למחזה חסותו את נתן ראשיו־,ממשלה

 את לרצוח שהסית (זוכרים?) לכלבים אותו
 המפורסמות, הפצצות הונחו מגלי־ד,שחיתות.

 נחטף להן. האחראים נמצאו לא היום שעד
 אין הצועקים: צעקו זמן אותו וכל כתבנו.

מושחת! הוא הזה העולם שחיתות!
 נורא בעיוורון הלכו השלטון ראשי רק לא
 .לעירעור להוביל מוכרחה שהיתר, זו, בדרך

 גדולים חלקים גם שלהם. שלטונם יסודות
האח מן להתחמק ניסו הטוב הציבור מן

 נורא!" כך כל לא ״זה כגון: בפראזות ריות
 רק רואים ״הם מגזימים!״ בודאי »הם

שחורות!״
ב השחורות נבואותינו נתאמתו החודש

 ידיעת־שחיתות, רודפת ידיעת־שחיתות יותר.
 — מלהכילן צרים העתונים מדורי כי עד

 בשעתו, עלינו שהתנפלו העתונים אותם
 ולעג. גידופים של קיתונות עלינו •שפכו
 בשחיתות. לוחמים הם גם במאוחר, עתה,

בטוח. דבר זה עכשיו
 אבל — הכתף על לעצמנו לטפוח יכלנו

 מלא לבנו נהנים• אנו אין זאת. עושים איננו
 להיות: צריכה הגדולה השאלה עתה חרדה.

הביצה? את לייבש איך
★ ★ ★

 פרשת בכל גדולים בממדים שקרה מה
 בזעיר גלד אלי בפרשת קרה השחיתות,

אנפין.
 1030( הזח הטולם פירסם שנתיים לפני
 של המפוקפקים עסקיו על סידרה והלאה)

 הוציא מדומה, חברת־סרטים שייסד זה, איש
 מסביבו ואסף בטענות־שוא כסף מאנשים

 למטרות ,חלום־ד,כוכבות מוכות נערות־זוהר,
סתומות.
הוכחות, גדושה שהיתה זו, סידרה אחרי

 עוד ימצא לא גלר כי להניח היה אפשר
 הסולם את לקנטר כדי קרהי מה קרבנות.

 מנגנון־החושך, של בטאון־הרסש החל הזה,
 את לרומם הציבור, בכספי אז שהופיע

 לכלבים שנזרק לאומי׳ לגיבור ולהפכו גלר
 הזה. העולם של השפלים המעלילים על־ידי
 גלר את המריצו גם מנגנון־החושך אנשי

 מסדר־ שהורד משפם־דיבה׳ נגדנו להגיש
 לשלם גלר סירב כאשר השופט, על־ידי היום

אגרת־המשפם. את
ההמשך:

 הוא גלר. נעצר שבועות שלושה לפני
ש חברה של נייר־מכתבים לעצמו הדפים

אח ביטוח, — ״מאור. בשם קיימת, אינה
 ושישה משרד־ראשי עם שרותים״ ריות,

טבר חדרה, נתניה, ירושלים, (חיפה, סניפים
 הטופס) (בראש ציון תוך באר־שבע), יה,
אותו. משרתים מכובדים בנקים שלושה כי

 אל גלר פנה זה נייר־מכתבים בעזרת
 נזקקים, וקוני־דירות קבלנים מתווכי־דירות,

 להם, החסר הסכום את לקונים לד,לחת הציע
 סכים קבלת תוך נוחה, בנקאית בריבית

 של הניסוח לטיב (דוגמה כדמי־שרות. זעיר
 התווך מדמי 10% מקבלים ״אנו הפניה:
.יחד והמוכר הלקוח מאת לבם המגיעה . . 

 כעבור המגיעה הסכום את לכם להעביר אנו
יום...״). עשרה
לשל צריך היה מתפתה, שהיה לקוח כל

 בסך דמי־קדימה גלר של לכיסיו תחילה של
 לרופא נשלח היה אחר־כך ל״י. 50 עד 5

 כדי רבת־רושם, כללית בדיקה לשם מוסמך,
 מועד תום עד לחיות ימשיך שאמנם לחרא

מב חוזר הלקוח כשהיה ההלוואה. תשלום
 אותו ודוחים תיק לו פותחים היו זו, דיקה

בלו־ושוב.
 דורשים החלו ללקוחות, הדבר כשנמאס

 ברצון, הסכים גלר הכסף. החזרת את ממנו
 היה הטכסים דחויים. צ׳קים לכולם נתן

 כי ללקוחות, במקרה נודע לולא מצליח,
 אחד יום — הארץ מן לצאת עומד גלר
 אחד בצ׳קים. הרשום מועד־התשלום לפני
 לתפיסתו גרם צו־עיכוב־נסיעה׳ ביקש מהם
ה בידי ולכליאתו יציאתו, ערב גלר של

והוצ מיסמכים זיוף בעחן קנת מקם שופט
בטענות־שוא. כסף את

 השלטונות היו אילו נמנע, היה זה כל
 שהעולם להוכחות בהתאם בשעתו פועלים

לרשותם. להעמיד מוכן היה הזה

מכתבים
הטדי־בויס

 על )1132ו־ 1131( הזה העולם גילויי
 כל במאומה. אותי הפתיעו לא ועדת־העשור

 של ילדי־טיפוחו הועדה, אנשי כי ידע ילד
לידי לירות אלפי מאות העבירו קולק, טדי

 עיור פנטסטיים בתשלומים ולחבריהם דיהם
 של הגדול החוג כל וכי חםרות־ערד, עבודות

יש של והספרותית האמנותית הדקדנציה
וו. יענה במשר שטן ראל

תל־אביב בן־יצחק, אריה
 הספק, כי נהוג באר־ז רבים במשרדים ...

 ציבורי, או ממשלתי מפקיד הזמנה המקבל
 20 עד 10מ־ קוטיסיון בחשאי לו משלם
 חמישה הוציאה וערת־העשור אם אחוז.

 רצינית ביקורת ללא למעשה לירות, מיליוז
 מאות כמה שתיארתם, המוסרית ובאווירת

הכיתה? אחרת או זו בצורה חזרו לירות אלפי
 ציבורית ועדת-חקירה תתמנה אם

 אלה בתנאים מינימלית שהיא דרישה
הענין. •של זה בצר שתתעניין כראי

רנזת־גן גלעדי, שלמה

 רעיוז שזה חושב אני רוצים? אתם מה
 בתום עמו, לוקח ממשלתי שפקיד נפלא

תפ של והידע הציוד את שרותו, תקופת
קידו.

 תמיד אני טנקיסט. הייתי בצה״ל בשרותי
 את הביתה לקחת לי נתנו שלא הצטערתי

במ בו להשתמש יכול הייתי שלי. הטנק
 להריסת אותו להשכיר או טרקטור, קום

וכו׳. ישנים, בתים
 אחרי יחידת-תותחנים, תקח שלא למה

 ותייסד הביתה שלה התותח את השיחרור,
בע״ם"? פרטיות להפגזות חברה — ״תותח

חדרה אבי,
מאובן? לבן, סוס

 U132 הזה (העולם נהלל" ״תכנית דווקא
וצעי זקני של אזלודידם על בברור מצביעה

 ביו הגלותית, השקפתם היהודי. הניסו רי
 שדה-בוקר משדות מושמעת היא אם

מ נובעת נהלל, מנני עולה היא אם וביו
 ספלונסק המשתרע היהודי הניטו אחד: מקור

ברונקם. עד
 בעיות כל את לפתור המקורי הרעיון

חריע אינו השמי, המרחב בכבוש ישראל

 העקרים, החונים כל את ליווה הוא כל־כר.
 חבילוייס. עליית מאז בארץ־ישראל שצמחו

 מסויימת חברתית כששכבה ברזל: כלל זהו
 כיבוש על לחלום מתחילה היא ליצור, חדלה

תל־אביב הרפז, מאירהמרחב.

 נס טתבטאת הבחורות ׳על אדיבותו . ..
או היא השיחה באמצע האוטובוס. בעניי!

 כאילי לאוטובוס. לפתע וקופצת שלום מרת
 בני־ ולהפרר נוספות רקות 10 לחכות קשה

פרחים. רוצות עור כאלה נערית מום־יתר.
ירושלים פישקארדו, אברהם

 צעיר. צד,״ל .,קצי! אותו מיחו מעניין, ...
 המדינה" מגדולי אחד של משפחתו קרוב
 “בע של מקרוביו אחר במקרה זה האין

התכנית?
נתניה שמחוני, ברוריה

 חעורד של המשכנעים נימוקיו דווקא
 שיחיה שינוי כל כי המחשבה את בי עוררי

 נביאי וחוו! התנ״ד רוח לפי יהיה במרחב,
אמרי נוצרי עם לי שהיתה בשיחה ישראל.

 ״אחי, זה: ידיד לי אמר בירושלים, קאי
 חורה והוא הם.״ לכם האלה האדמות כל

 מליונים דבריו לפי המזרח. כלפי בידיו
 בארצות במיוחד נוצרים־מאמינים, של רבים

ב •עלמה באמונה מאמינים הסקנדינביות,
ה המולדת ובנין ישראל גלויות קיבוץ

עברית.
ירושלים בר־כוכבא, יצחק

 לגיבור המחכה חמאוכף, חלבן, הסום
 חמורו את אמנם מזכיר הצעיר, הישראלי

 רוכבו בין דמיוז בל אולם — המשיח של
 לנו היו בלבד. מקרי הינו בן־דוד וביו

. מיעיחי-שקר מספיק . .
ירושלים א., משיח

ז אמן נשים, אתן
 מתביישות, הייתי אשח, הייתי אילו בחיי,
 אותו שהשמיעו כמו כאלה דעות להשמיע

במש היפהפיות 22
ה של המשעשע אל

 ).1132( הזה עולם
 הוד הבחורים כל אם

ח כמו אליהו יחסו
 מן אחת הרי זירים,

שהז או השתיים:
 על חזירים מעדיפות

ש הגונים, בחורים
 שלא או בשפע, יש

 בגברים לעורר ידעו
החיוב הרגשות את
 או כר יותר. יים
להת במה איו כד,

פאר.
 הישראלי הבחור

 ורב־נווני, נמיש הוא
הת את מתאים והוא

 שנראה למה נהגותו
 אס אתה. הולד שהוא לבחורה מתאים לו

'ש בסדר. הבחור גם בסדר, היא הבחורה
 מוכן שהייתי בחורות, שתי לפחות בכתבה
 שלא כדי *טסות, אציין לא זאת. להן להוכיח

בלתי־אבירי. שאני יגידו
חיפה ליאור, יוסף

 לנושא הנשאלות של שיחסו חושבת אני
 הן בלתי־מתאים. היה

 שהגבר כולז הניחו
נטור, בן־אדם הוא

או לקבל שצריכים
 וזאת שהוא. כמו תו

הטעות.
הו רק הוא הגבר

 בהדרנה ממנו עושה שהאשה גלם, מר
בדאדם. ובסבלנות  חומר כמובן יש

 יותר או פחות גלמי
 ההבדלים אולם טוב,

 ונם מאוד, קטנים
 פגום גלם מחומר
 כלי להוציא אפשר

 יודעים אם רע, לא
 להתיאש אסור איד.

תחי מראה הוא אם
התוצ והתנגדות. עקשנות של סימנים לה

קובעות. הסופיות אות
חולון בת־עמי, לילי

כת־עמי

 הנבדות תשובות את לי תירגם אחד ידיד
 בארץ, רב זמן שאינני ולמרות •עפירסמתם,

 &"־לעצמי מרשה אני
 מת־,*י שאני להניד
י ן מאוד. פלאה
.הישרא־ הגבר אם

 בלתי־מגוטס', הוא לי
 , שזה כפי ונלוי־לב,

 י•. ראיתי השם! ברוד י אז בתשובות, נראה
 אח־ בארצות גברים

 ; שין- עד מנומסים כך כל שהם רות,
 ושם־ הנשמה, צאת
 ו־ חנופה דברי רוב

ל אי־אפשר אדיבות
 לשום אתם הגיע
 ,) ל־ לא ובודאי דבר,

 j מו־ את ״האם שאלה:
 אחי?״ להחחתז כנה

 ״ השאלה הרי וזאת
חושבת. אני כד לה, מחכה הישראלית הבחורה שנם

תר כד כל אינו הישראלי הגבר אולי
 אבל הצרפתי, או האננלי הגבר כמו. בותי

אחרות. מעלות לו יש
תל־אביב לוי, שושנת

רוי

י נ א . .  ״אתז יהיה: הבא שהשלב מקווה .
פיירים. להיות מוכרחים אתם אתו?" נשים,

ירושליס סימן־טוב, יוסף
 הנערות את לשאול ברצוני צבר בתור

 נערות אתז, האם שאלות. מספר שראיינתם,
 אפילו היש אתז? נשים הישראליות, הזוהר

 דומה היא כי ולטעון לבוא שיכולה אחת
 אחת היש האירופית? לנערה אחוז במאה

בחופ מתנהנת היא כי לי לומר היכולה
 כמו בלבביות השבדית? הנערה כמו שיות

 מכן אחת היתה האם האנגלית? הנערה
 שהיא צעיר, של להזמנתו בחיוב משיבה
 ולאחר■ לקולנוע עמו לצאת מכירה, איננה

ל לו לאפשר הביתה, אותה כשילווה מכן,
 עושה שהיתה כפי לילה־טוב, נשיקת נשקה
שהן? כוונות וללא שלם בלב אנגליה נערה

תל-אביב ביני,

מאוחדת מחאה
 השנים משד אצלנו חוזרים מאורעות
 יעל הסכנה קרובה כמה עד גילו חאחרונוח,

 מוחלטת. ברורנות הנוכחי חשלטוז החלפת
 בחזית מקרי־מישוש חסרו לא מזמן כבר

 אפשיר שבכלל כמה עד - - הרימוקרטית
 למצוא כדי — אצלנו כזה דבר על לדבר

הצ המבטיחה ביותר, החלשה הנקודה את
 על־ הקהל הופתע עתה לנסיודפדיצה. לחה
 על יריעות כל העברת האוסר חוק ידי

 ).1132 הזח (העולם בטחו! מטעמי העליח
 כד ביז המדינה? בטחון מי? של בטחון

 אצלנו, המתרחש על בחוידלארץ ידוע וכר
 הגבתה זו. ארץ תושבי אצל מא-ער יותר

 ל׳ענות מכרי טרי חליעה חיתה העתונות של
 אמצעי בירח יש והרי הדברים. פני את

 יופיעו לא יתאחדו, עתוני־הבוקר כל מכריע:
 ואם מחאה. כאות רצופים ימים שלושה

 יודע אני שלם. שבוע אפילו צורר, יהיה
 ירכוש זח צעד אבל כספי. הפסד בזה שיש

 שוב מצידה אשר הקהל, בקרב חוקרה
ירושלים בר, ץזריאל פרי■ תישא

 ולא עתונכם את להפסיק ויכולתי הלוואי
 המדינה אורחי שחיעים אזלודיד אותה לחויע
 כש־ נורא זח גילוייכם בגלל בתוכם ואני

 על ומכסה מטשטשת העתונות חוד־מעיזתה
 המדינה. בבטחון פוגעים שאינו עניינים,

 פרטיים, אנשים של הטוב בשמם רק אלא
 אינטרס על הפרטית תועלתם את שהעדיפו
. המדינה . טבריה ג׳ שכון עובדיה, ק. .

הנכונה הכתובת
 עירום הוצבה הרות של האמיתית דמותה

וה סער״ ״פלונות העורר במאסר וערייה
 הוא ״פא׳עיזם״ התואר ).1131 הזה עולם

 כואבת. האמת — מכל יותר לחרות שהכאיב
להס בבחירות להאשים נרתעו יעלא הם,

 הפועל" ,.פלונות מכינה מפא״י כי תדרות
 פלו־ את במרץ הכינו בכוח, להשתמש כדי

לפעולה. אותו והוציאו שלדם נות־הסער
חיפת מטרי, מ.

ו אי  של הסער פלונות את לערבב ...
 בנר־ הסער פלוגות הפאשיזם. עם הנאצים

 דגל (עם סוציאליסטיות היו הנאצית מניה
ה הפאשיזם וכד׳), למאי ראשון אדום.

ורחו מובהקת לאומית תנועה היה איטלקי
מסוציאליזם. קה

האסיפה. את לפוצץ' הסער" ,.פלוגות ל־ שעזרו האסיפה ממשתתפי אחד הנני
יד־אליהו וינטל, מ.

חיזוק אמצעי
 הזה האני?״״(העולם עונה ״האם מאמרכם

 תמה ואני ליבי, נימי כל את זיעזע ),1131
 הדמוקרטית. בארצנו שנעשה מה על ונדהם
שידע העם אנהנו, כלום השאלה: נשאלת

 המחרידות צורותיהם כל על ועינויים סכל
 שאר אשר העם אנחנו דורי־דורות, במשך

 להגיעים ששאף העם אנחנו לחרות, חייו כל
 עם זאב ״ונר — הימים אחרית הזוז את

 מצווים אנחנו ודווקא אנחנו כלום - - כבש"
 הביניים. ימי של השחורים לימים לחזור
 אשמתו שכל לאזרח וסבל עינויים לנרום

 משווע עוול זה האיז ערבי? שהוא בכד היא
בהם? שהתגדרנו האנושות לערכי
 מה על נקמה מסמלת זו התנהנות האם

 מעיז בה יש שמא או . .. אנחנו? שסבלנו
 הקיים המשטר של מעמדו את לחזק אמצעי

אחים? ושנאת לבבות פרוד ידי על
חיפה אסייג, י.

ויעקוב דויד קידר,
 הנשמה. על כבר לי עליתם לדבר, יש מה
 את קדר״ ב״פרשת כתבו העתונים כל מדוע
 כז קירר. כותבים אתם ואילו קדר, השם

 מהב־ ועכשיו יעקוב, דויד, אתם כותבים
וכדומה. מושה שלומוה, שתכתבו אני

ירושלים גלעד, ירמיהו
 חברון נזדרן גאלעאד ״רמיאהוא לקורא

 מתפתחת העברית סבלנות, — ירושלים ,70
טנק. בצמדי
אישית ה בעיי
 שמונה לפני שנה. 22 בז בחור הנני

 בחורה עם אותי לחת! הורי החליטו חודשים
בש מנילי פחות ׳עגילה ממשפחתי, קרובה
 אולם זמן, הרבה הבחורה את הכרתי נתיים.

 העזתי ולא עליה חשבתי לא בחיים פעם אף
 לצאת או לנשף, או לסרט אותה להזמיז

 ואפילו אותה אהבתי לא פעם אף כחברתה.
 אותי אהבה מצידה היא אותה. חיבבתי לא

 שאמרה כד, כרי עד אותי אהבה היא מאוד,
 תת־ לא שאם מחברי, אחד בנוכחות פעם,
 שמתי לא אני אר תתאבד. היא אתי, התז
 אולם בלום. לי איכפת היה ולא אליה. לב

 ׳בלה-ז במלכודת. נפלתי חודשים שמונה לפני
 אותה נשאתי ציבוריים ואישים וחברי הורי

 ידברו שלא לי אמרו שלי החברים לאשה.
 לי אמרו אתה. אתחתן לא אם יותר אתי

 כד שיעשו חשובים, אנשים מיני כל גם
 אתחת; לא אם מהעבודה, אותי שיפטרו

הצרות. התחילו ואז התחתנתי. אתה.
 אף אבל נשוי, שאני חודשים שמונה זה
 מעולם בעצם נשוי. שאני הרגיעתי לא פעם
 אפילו צעיר, כל־כד בגיל להתחת! רציתי לא
 התאהבתי לא פעם אף אחרת. בחורה עם

 עם יוצא שהייתי למרות מסויימת, בבחורה
בגילי. בחור כל כמו כחורות
 יוצא לא אני אשתי. את אוהב אינני

 כבר הזמן, כל רבים אנו מקום. לאף עמה
על התחלתי לריב. התחלנו הראשון בשבוע

 לזלזל התחלתי קלפים. ולשחק ולעשן תות
 יותר אותה אהבתי שקודם למרות בעבודתי,

 בינתיים עוצמים האחראים אחר. דבר מכל
 הייתי איד זוכרים הם כי העיניים, אח

זמז הרבה כד ״משד לא זה אבל קודם.
עצתכם׳ את מבקש אני לעשות? עלי מה

 בכתובת. טעה האומלל הקורא
 מוסתה, פסיכיאטור עם להתייעץ

קודם. אחת
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