
מכתבים
כר פרשת

 מעצרו משמעות את לתפוס עדייו לי קשה
 הזה (העולם ריגול באשמת בר, ישראל של

 ברוח עדייו חי שאני מפני אולי ).1230
 בימים הישן, היישוב

 היו ישראל שכל
 זה וערבים חברים

 מנחמים ברם, לזה.
ש באימרה אותנו

 עתה היא ישראל
ניחא. העמים. הכל
 ככל אנו אם אבל

 רק מדוע — העטים
המחצית? כדי עד
 אצל כמו אצלנו, אם
 יכול העמים, כל

הק האדם להיתפס
 הממשלה לראש רוב

— נורא כה במעשה
ה ראש אין מדוע

בטיק־ פועל ממשלה
שפוע כפי כזה רה
 הממשלה ראשי לים

העמים? יתר של
 בבו־ ירד לא מדוע התפטר? לא מדוע

הציבורית? הבמה מז שת־פנים  מעריד כי אלה, שורות בכותבי לבי צר
 אולם ופועלו. בז־נוריוו האיש את אנוכי

 רב זמן מזה הרסז. את שיניח עת הניעה
 הוכיחו זאת סוסיו. על משתלט אינו שוב

 עוד הוא למה בר. ופרשת לבו! פרשת
 ותטיח תבוא עגומה פרשה שעוד מחכה?
בפניו־פנינו? בשלישית, זו מרה עובדה

תל־אביב ויינפלה ישראל
במו שחיכו האלפים מאותם אחד הייתי

 )1230( הזה העולם להופעת שבת צאי
 לדפוס נסעתי לכן קודם דיזנגוף. ברחוב
 מוקדם גליון שם להשיג אוכל אולי שלכם,
מת אנשים שני שמעתי שם, בהיותי יותר.

 אחד לירות. חמישים על ביניהם ערבים
 שעה לפני נליוז להשיג יצליח שהוא אמר
 ובכן, יצליח. שלא אמר השני בלילה, אחת

הנליוז? את השיג
תל־אביב לוין, רם

לירות. 50 הפסיד לא,
 על הכתבה את שערכו לחברה הכבוד כל
לצלמים, השכם על וטפיחה לחיצת־יד בר.
 לצלם כדי שנקטו והפאטנטים השיטות על
של זו, תכונה הבלעדיים. הצילומים את

הפופול את לעתוז מקנה וזריזות, בלעדיות
שלו. ריות

 ירושלים בר, שמואל
 אין כי בר הקורא מציין הזהירות, למען

הד׳־ר. עם משפחתי קשר כל לו
(העו לב! כולו תצפית מדור את בראותי

 הזה העולם שמערבת חשבתי ),1229 הזה לם
 אולם לבנים. לסדינים חרושת בית פתחה
 לדעת נוכחתי שלאחריו, הנליון את בקבלי
שחור. שכולו סדין שזהו

דימונה אחילוי, יוסף
 למדתי עתונכם, של ותיק קורא בתור
 בצילומי כי חושבני אולם לדבריכם, להאמין

 המתארות בתמונות טעות. נפלה בר ר״ר
 בשעה צולמו לדבריכם אשר מעצרו, את

 רכים ילדים נראים חצות, אחר שתיים
 כי ניכר הילדים ממראה ברחוב. משחקים

 כיצד במיטתם. להיות הם רנילים זו בשעה
 ההגיון אשר שעה ופרסמתם הדבר, קרה

בבלתי־גכונה? לראותה מחייב
 גן רמת ו., יוסי

 בתו! הוא זה ומקום מונח, במקומו ההגיון
 אומנם נעצר בר ).14 (עמוד עצמה הכתבה

לא רק מביתו הוצא הוא אולם חצות, אחרי
 כשכל הצהרים, בשעות החיפוש, גמר חר

משנתם. מזמן קמו כבר השכונה ילדי
 לעיני עתה זה שנתגלתה הריגול, זוועת

 לרבים כשבועיים כבר ידועה ושהיתה כל,
 בצהרון ברם, דרשני. אומרת שלמים, ובז

 מקניטה כותרת הופיעה אחרונות ידיעות
 עשו הש.ב. בחורי ״בו־גוריוז: — ומגוחכת

 זה מאורע כי היא, עוברה יפה.״ עבורה
 לאהר שלנו, לש.ב. נוסף כישלון אלא אינו

האחרים. כישלונותיו
הוא, לדעתו, הבטחת שרותי של ...הא.ב.

 בר, ישראל כשל עטרה התופס אדם כי
 באופן אחריו לעקוב יש הימנה, פחותה ואד

ולא מינויו, בתחילת כשנה־שנתיים מתמיד
 שנה בכל — רצופים שאינם — כחודשיים ננדו, ספוראדיים עיקובים לבצע יש מרן חר

 בר, ישראל בעניו בז נעשה אילו נוספת.
ועידנים. עירן זה מתנלים מעשיו היו

 הבלתי־טופרעת פעולתו אופשרה לצערנו,
במי ואולי בעקיפין — בר ישראל של

 הקיים פולחן־האישיות מחטת — שרין
 כי סוד, זה איו בן־גוריוו. דויד מר לגבי

 אה — ביג׳י את שמהלל מי כל במדינתו,
 בציציותיו בודקת את — מפוקפק שעברו

 ולגישה מכובדת לעמדה להגיע עלול והוא
 על נמנה שאי־פעם אדם, אר רבים. לסודות
 מבחינה מחוסל הריהו ביג׳י, של מבקריו

 אף זה, אדם כי לכל שברור אה ציבורית,
 סייג, ללא בכל, לבז־גורית נאם! אולי שאינו
וב ישראל, ולעם ישראל למדינת הוא נאמו
 זר לעם אלו ערכים ימכור לא פנים שום

שו בחובם הטומנים זרים לאינטרסים ו/או
אלו. לערכים אה

 כללי לשינוי־ערכין השעה הניעה לא האם
ונא הטנננוז משרתי לבחירת המשטר בגישת

בד

 אנשים יבוכרו מפתח שבעמדות בזה מניו,
 מלחכי דוקא ולאו המרינה, נאמני מוכשרים

אחרת? או זו אישיות של פינכתה
כינרת מושבה דגני, א. יצחק

 נלילי. ללילי לשבח ציוז לי: יורשה אם
 דבר וזה — עצמה על התעלתה ממש היא
 שלה, המצוייז לעמוד הכוונה פשוט. לא

קרא רק ).1231 הזה (העולם הבר״ ״העולם
 ״ריגולטו״, הסאטירית האופירה שם את תי

 הבנתי לגמרי, בסוף רק בצחוק. ופרצתי
 שורות, בעשרים ענום. הזה שהצחוק כמה

 רקוב מה לי להסביר היפה לילי הצליחה
 מאמרים שני לי משהסבירו יותר במדינה,

אבנרי. אורי של
חיפה נחמני, יהושע

נגד ההולכים
 על רעב, חרפת הסירה* חי סובל בישראל

 הזה (העולם העושקים ננד לעמוד העז כי
 שסילקו על הקובאים סובלים בקובה ).1230

עצמו. המעשה אותו זה לא. הקבלה? עושקיהם. את
 להראות רוצים העושקים שם וגם כאן

ומ ארוכה החזית ננד. ללכת כדאי לא כי ברורה. אד פותלת,
חיפה לוי, יעקב

!לו תתני אל
 פרשת את )1228 הזה (העולם פירסמתם

 שסירב לסטודנט, בז ילדה אשר האחות
 ולא הרצליינית היא אנב, לאשח. לשאתה

םראשודלציו! והסטודנט ירושלמית,
 — לראשונה יחסים שקיימה זו, אחות

 שהיא ידיד עם — הברות חודשי כמה לאחר
 וקיימה לקח למרה לא אהבה, לא כלל

בלבד. היכרות חודש לאחר סטודנט, עם יחסים
 התמימות, שיא הנקראת בת זו היתר. יה״

 ידעה לא והיא אותה ופיתו בפח שהפילוה
 כמרו־ זו, בת אבל ניחא. לפניה, איפר את

 עצמה! על שתשמור ? כן לא — הפילה מני,
 בתור הידוע זה, שסטודנט לכם ידוע להווה
 יוצא וכשרוני, מצטיין ותלמיד וטוב הגון

 או* בתולה שהינה שנתיים, במשד בחורה עם
 עמו?? לחיות ממנה דרש לא מדוע — עתה

ומקב מבקשים פורקן המחפשים ובנים היות
 אחרת כנותנות, הידועות מבנות זאת לים

 לו שהיתה בזמן טמנה, זאת ביקש מדוע
? אותה ומכבד אוהב שהוא חברה
 אהבה שמתוד שיאמרו, טוענים יהיו אם

 זאת. אקבל חושיה, את איבדה היא ושיכרון
 ? ? חודשיים למשר ראשו את מאבד מי אבל

 חודש לאחר לבז, להאמין תתפתה בת ואיזו
ומופקרת. חנונה לא סתם או חלשת־אופי, בת רק היכרות?

 אותו? פיתתה היא שלא לכר אחראי ומי
 רצי- מה מסכנה? בתור לראותה באתם מדוע

 ש- דייסה, בישלה היא בציבור? לעורר תם
שהיא. כמות תפלה אותה, תאכל

 זאת דורשים לא בנים הנונה, מבחורה
 עם וכעת וחצי. שנה בו, עם יצאתי אני
 מהם אחד ואה שנה. חצי במשד שני, חבר
ומבנות היות ״הוכחות״, ממני דרש לא

ובתה האחות
 וכבודן, עצמן על לשמור היודעות הגונות,

 הולכים ואיתן כאלה, דברים דורשים לא
ברצינות.

 לשלם חייב לא זה שסטודנט נורסת איני
 למעז אבל העתו! דפי מעל להעלות שרציתם ללקח מתנגדת ואיני האומללה, בתו בעד

 — תאשימו ואל אובייקטיביים היו השם,
עו בחורים אלפי הבחור. את — בעקיפין

 מפקירות בחורות ואלפי היות זאת, שים
 אחד כל לא. ואחד בפח נופל אחד עצמן.

 מיקרה, אסון, ולכל — מעשיו בעד אחראי
 גורמים, ושני צדדים שני יש וכו' ריב

בהדדיות. לכד שגרמו
 האם — יקרה אחות חביב, אחרון ואחרון

לב היחס לנבי הכלל, את למדת לא עדיין
בפח שיילכד עד וחשדיהו ״כבדיהו נים:

הנשואים?"
ראשון־לציון אלמונית, פלונית

קל רחש
 תחש, ושטו זקן, כלב היה

 הנחש. את לבן לו שאימץ
 בלעו הלז עת
 וזנבו כרעיו על
בכחש!״ ״סבבוני התלונן:

תל־אביב גונדר, בנימין

 אבנרי אורי וארץ וזשובופיגו, וזוזאורנוווז בגרר
 נויררת- פירסיוב א\ז גריוווו! שרושוז בוזשך רהפפיןו
הביש״. ןי2נוב שנה — 1954״ גור שרו הוווזוןר

 ביבו־ \־הביש,2הנונו גור הם־ידרה הוזשך פירנוום־
ןרוב.2ב יהוזרש והוצאותיו, שתןוריו תיו,

בשביעית פוקר
 המורים אל להפנות ברצוני אלה מילים

 הראשונות התוצאות השובתים. התיכוניים
 יום, 40ם־ למעלה כבר הנמשכת לשביתה,

מאנ הפכנו וחוסר־מעשה, בטלה לגבינו: הן,
 הסינריה סאלונית, לחברה נוער תנועת שי

 הופ, רמי, פוקר, זה מה למדנו כל, בפי
 עברנו בקלפים. הטריקים ושאר קנאסטה
אפש יש שבו למישחק בנפרורים, ממישחק

קטן. לא כספי בהפסד לצאת רות
רנזית־גן שביעית, תלמיד גלד, דני

וחורבן אגדות
 ד״ר — הדתות משרד של הכללי המנהל

 הדברים על להגיב ביקשני — כהנא ז. ש.
 הכותרת תחת ),1230( הזה בהעולם שפורסמו

״תיירות״:
 ואנדה קדושים למקומות למפה בקשר א)

— כהנא ד״ר של
 של שמקומות ברור
ש כאלה, הם אנדה
 אליהם להתיחס ניתז

למ אולם, בבקורת,
 האנדות זאת, רות

 בדעת ויש נהדרות
 להפיצן כהנא, ר״ר

בציבור;
״ה של האנדה ב)

והתרנגולת" תרנגול
אי לחורבן, שגרמו

כהנא. ר״ר של ננה
לי עתיקה זו אנדה
ב כבר ונזכרת מים,

אג ובספרי תלמוד
החורבן; דות

הכס הענינים ג)
הר־ציון, של פיים

קבועה; לבקורת נתונים  נעשה בהר, המוצג המיקדש בית דנם ד)
 המנוח בזה וטיפל מומחים של צוות על־ידי

 אין שנים. מעשר למעלה ז״ל, כהן ט. מר
 שלא ובוודאי ובוודאי אמנות של מוצג זה

 ריקונס־ הטחשה הוא הדגם נגרות״. ״עבודת
 עפ״י הטיקדש, של בעבודת־יד טרוקציונית

ודקדוקיו. פרטיו כל על והמסורה, התורה
 לאיש גדול עוול עושים אתם לדעתי,

כלי ימים שנותיו, מיטב את הקדיש אשר
 לפי המיקדש, ושחזור הדגם לבניין לות,

 פרי על כותבים אתם כאשר ישראל, מסורת
 היה עצמו את המכבד ננר ש״כל עבודתו
ידיו." מתחת כזו עבודה להוציא מתבייש

 החיים בין יותר זה אדם איננו כאמור,
וחבל. בפרטוודיתר, להניב איפוא, יוכל, ולא

המקו ענייני מרכז ליפל, ישראל
ירושלים בישראל, הקדושים מות

כירושלים ס. ס.
ה הנרול והרעש הרב לפירסום בקשר
 מה מבין אינני אייכמן: אדולר סביב נעשים

 בקירבנו הנימצא זה, אדם האם 1 כאן הולד
 הוא הקדושה, האדמה את בנוכחותו והמחלל

 אי־ שהכירה ביותר הגדול היהודים צורר
 אורח שהוא או העולמית, ההיסטוריה פעם

 על יפות, פנים בסבר לקבלו שעלינו נכבד
עלינו? יכעס לא שחלילה מנת

 הרבה כל־כד הוציאו זה משפט בשביל
 השילומים שכל הרושם שמתעורר עד כסף,

 המשפט על הוצאו מנרמניה כה עד שנתקבלו
ירושלים בן־פורת, חיים הזה! הארור

תי  הארי. הגזע מהורי את אותם, ...ראי
זקו נבוהי־קומה, ירושלים, בחוצות עוברים

 לפניהם. מצחק אחד ויהודי ויהירים, פים
 במדי הבהירות החליפות לי נתחלפו לרנע
 מעולם כי אם נצבט, ולבי נוצצים, ם.ם.
 אינה וכתובת־הקעקע בטחנה־השמר הייתי לא

זרועי. את מפארת
 יתלו האחד את אייכמז! קירקס לבם הא

 בבואם ויקר כבור יחלקו ולאחרים (אולי!)
הגדולה. בהצגה לחזות

ירושלים ב., א.
היועץ דעת

 רב זמן זה לובראני. מר וסהלן אהלן
 דברי את לשמוע העונג לנו היה שלא

 בא לא אני ).1229 הזה (העולם חוכמתד
 על דווקא אלא חפקידד, עצם על לקטרג
זה. בתפקיד חובותיד למילוי נכונותד מידת
 יהיו, אשר התנאים יהיו לובראני, מר
 הולם זה אין יהיה, אשר תפקידר יהיה
 והדונל העשרים במאה החי תרבותי, איש

 אייכמן, ובמשפט בדמוקראטיה האדם, בזכוות
 של והתרבותית החינוכית זכותם ישלול כי

 לשלוט כדי ישראליים, תושבים אלף 200
מע כבני במשרות, להיקלט אלה מתושבים המשכילים על נאסר מאליו ועוד: זה בם.

היהודי. הרחוב מבני מדם
וה השקפותיד כי בכד, מתנחמים אנו

 משקפות אינן שלד המפוקפקות תיאוריות
 שלו בארץ, היהודי הרחוב של השקפתו את

 בשטח אדוניך מעשי את לתרץ מנסה אתה
המיעוטים.
ירושלים סטודנט, אל־ראזק, עבד ע.

לרותי לא
 למצוא תמהתי )1229( הזה העולם בנליון

 ״מכתבים במדור כתבה בצירוף תמונתי, את
המת זו בכתבה היחידים הפרטים לרותי״.
 והעובדה מוצאי — הם למציאות אימים

בצלאל. תלמיד שאני
 שונה במטרה אלי פנתה עתונכם כתבת

 לרו־ מכתבים למרור פניתי לא מעולם נות.
בהסתיי רק לפרסומה הסכמתי אך לגמרי,

 עצמי, את למצוא לי נגרם רב וצער גות,
 במדור מסולפת, כה כתבה עם יותר ועור
הראיוז. נערך עבורו שלא

 ירושלים קמפ, ראלף
 הגיעה הכתבה כי על צערה את מביעה רותי

קמפ. הקורא כרצון שלא למדורה,

 כחוץ־ לקוראים המערכת כקשת
 בכתבות הנתקלים קוראים לארץ:

 כעתד וכתמונותיו כר ישראל על
 לשלחם מתבקשים זרים, נים

למערכת.

12323 הזה העולם

יעל פרסום

1 פקידים
1 תלמידים

!סטודנטיפ
ל" החיש לקיים היום עוד חרשפוו קצרנות

אנגלית ו/או עברית
 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני

6X גרג• ב״אולפן 800 •(
 (קמסינמקי) בר־קמא ח. : המנהל

 .3 גיידו! רחוב תל־אכיב:
 ״במעלה* בבית־הספר ז חיפה

.30 לוין שמריח׳ רחוב
ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

 מזרחי מ. הוצאת
השבוע רומן

של
הטוב״ הספר ״מועדון

אחוזת
ם צי האמי

׳רבו פראנק מאת
 ארצות־הברית של הסוער הדרום
האמי הגברים הקודמת, במאה

 קרב, אלי הששים ווומי־המזג צים
התע בנות הענוגות, היפהפיות

הכו העבדים החושניות, רובת
 אשר האזרחים ומלחמת שים

 אלה כל — לשחרורם הביאה
 וססגונית, רחבה כיריעה פרושים

ותהפו אחת משפחה ובמרכזה
 — פוקס משפחת — גורלה כות

האמיצים. מאחוזת
ה צ פ ה : ה ת י ש א ר  ה
60 אלנבי רח׳ מזרחי,

תל־אביב ,64755 טלפון


