
מכתבים
בכרמים שועלים

 אורי כמו שסרבן־מלחמה להבין יכול אני
הגליל. לייהוד מתנגד דייווים
מ שהביטניקים אפילו להבין יכול אני
 בענייני מתמצאים שאינם דיזנגוף, רחוב

ב הולכים בטחון,
זו. דרך

 יכול איני אולם
 אופן בשום להבין

 בזה תומכים איך
<הזה, העולם עורכי
 קרביים חיילים שהיו

העצמאות, במלחמת
 ״שועלי פלוגת אנשי

המהוללת, שמשון״
ש הראשי ושר,עורך

 וכמעט נפצע, להם
ד.מצ־ על־ידי ׳נהרג,

רים. כדגן
 להגיד אפשר האם

 לנו ״אחזו כי שמשון שועלי על עכשיו
 כרמים, מחבלים קטנים שועלים שועלים,
ט״ו)? ב׳ השירים (שיר סמדר״ וכרמיאל

רחובות כדגן, אביגדור
ה (שיר הצללים ונסו היום שיפוח עד

י״ז). ב׳ שירים

 פרשת על שלכם המצויין הדיווח מכל
 אותי החריד לא דבר שום דייוזיס, אורי
 אולם בחיפה להשיג אי־אפשר כי הגילוי כמו

 (העולם לה מתנגד חושי שאבא לאספה
).1433 הזה

מש את להבין מתחילה אני עכשיו רק
 ״חושים־ נגד שלכם הקיצוני המסע מעות
!1955 בשנת תאן״

 חיפה בנדור, אסתר
 מירון בקולנוע האסיפה ביטול לאחר
 הציבורי המשפט מארגני הצליחו בחיפה,

 דומינו. אולם את להשיג דייוויס אורי על
הו הקבוע הסועד לפני ימים ארבעה אולם
 פרופסורים — ליוזמים האולם בעלי דיעו

 יבולים אינם לצערם כי — ציבור ואנשי
מובנות. מסיבות האולם, את להם למסור

 כי )1433 הזה (העולם לקרוא שמחתי
 דן האדונים מפעולת הסולד חוג התארגן

 כרמיאל, מתיישבי נגד זוהר ואורי בן־אמוץ
 בכותבו שןקר הזה העולם כי מניח אני אך
בעילום־שם. לפעול לאזרחים קרא החוג כי

 קיבוץ וחבר הארץ תושב מטה, החתום
ב רואה הוא כי מצהיר ,1936 משנת יגור

 עזרה כרמיאל אדמות עניין סביב הפגנות
ושוכיירי. נאצר לתעמולת ישירה
 אנשי וזוהר, בן־אמוץ עליכם, לי צר

הפעו אחרי הנגררים לשעבר, וצה״ל פלמ״ח
 את להפוך השואפים והכנענים, השמית לה

נאצר. של באימפריה לפרובינציה מדינתנו
יוצ הנכם בפעולתכם כי מבינים האינכם

 או השמית? הפעולה מדורת על שמן קים
חבורה? לאותה אתם שייכים שמא

 ר שבעים יהודים כי מגוחך זה האין
 הדורות במכוניות יוצאים טוב, משופעי
 עלבונם את לתבוע נאות, בחתיכות ומלוזים

״המסכנים״? הערבים של
יגור משק ריקליס, שרגא

).1434 הזה (העולם
 אותן את עברו אנשים עשרות הראייה:
 האמיתית הסיבה כי נענשו. ולא העבירות
 החוגים ברצון נעוצה אורי של למאסרו

פעילותו. את לשתק השליטים
תל־אביב ל♦, ג.

? העבריין מי
כתב שונים, מדורים בשני אחד, בגליון

לכם? קרה זד, איך והיפוכו. דבר תם
 במדור כתב כהן שלום המערכת ראש

 אשד חגי כי ),1433 הזה (העולם יקר קורא
 ספרו, את שחיבר שעד, המדינה פקיד היה
 ה־ משלם של מכיסו לו שולם שכרו וכי

ה הגיונית: מסקנה הסקתם על־כן מיסיס.
 לפרסמו זכאי עתון וכל לציבור, שייך ספר
 נוספת מסקנה השגותיו. על להתווכח כדי

 בן־ היקר: הקורא מגיע אליה ובלתי־נמנעת,
 הספר את כשמסר נכון צעד עשה גוריון

לפירסום.
 ״במדינה*, במדור גליון, באותו לא! אך

 בכך החוק את הפר בן־גוריון כי כתבתם
 של ביותר סודיים מארכיונים חומר שמסר
 משרד־ראש־הממשלה ,משרד־ד,בטחון צד,״ל,

לפירסום. ומשרד־החוץ,
 רוצה הזה העולם שכאשר מכך מבין אני

 בן־ כאשר לו, מותר — סודי חומר לפרסם
לו. אסור — כך לעשות רוצה גוריון

ירושלים סקורניק, אריה
 הוא הפירסום בטחון־המדינה חוק לפי

 אשד חגי — המדינה לפקידי עבירה בבחינת
 לאנשים המוסרים — בן־גוריון דויד ו/או

 בתוקף אליהם שהגיע חומר בלתי־מוססכים
תפקידם.
אחר. אדם לכל עבירה בגדר אינו הדבר

בריאה לנפש בריא גוף
המש לי יוחס )1433( הזה העולם בגליון

ש ״מה דלקמן: פט
המו של לגוף טוב
 של לנשמה רע רים,

החינוך״.
 על־ידי שנאמר מה

 הגמור ההיפך הוא
לי. שיוחס מהנ״ל
עמד מסויים בדיון

 על השאר, בין תי,
 משרד של יוזמתו
ל ופעילותו החינוך
 השכר רמת העלאת

 המורים ציבור של
המורד, של ״לגופו

החינוך״. ולנשמת
ירושלים החינוך, שר ארן, זלמן

1 ידוע מה
 הניו־יורק מתוך קטע למכתבי מצרף אני
העזרה על מלאים פרטים המוסר טיימס

לישראל. גרמניה של הבטחונית
ה אותן לאזרח ידועות בארץ גם האם

אמריקאי? תושב לכל כאן הידועות עובדות
אנג׳לם, לוס ברגר, יונה

ארצות־הברית
 י ר, ת א בישראל לפירטוס הותרו הדברים
האמריקאי. בעתון פירסוסם

 שפילקה דיאנה של מכתבה את קראתי
 ),1433 הזה (העולם
כ עצמה את המכנה

 דייודיסני־ משוגעת
קית.

 אותה, מזמין אני
מ אחר משוגע וכל

 לבקר לבוא סוגה,
ב ולהתארח בכפתו

הצנוע. ביתי
גנאים, איברהים

אל־גרבייה בקה
הר נגד בכתבתו

 (העולם רוזנבלום צל
 הזכיר )1432 הזה

 יר־ את בן־אמוץ דן
 חייו את שהקריב כמי ז״ל, ברדנוב מי

שלו. לאלה דומים אידיאלים למען
 נילחם שירמי להעיר רצוני לשעבר, כצנחן

 ההיפך, את עושה ובן־אמוץ ד,פדאיון, נגד
המדינה. בתוך עויינים יסודות ומעודד

תל-אביב כהן, אידן

 שחוקי־ ההנחד. מתוך נצא אם אפילו
 ו־ הכרחי הצבאי המימשל צודקים, החירום

 יש אז גם חיוני, צורך הן ההפקעות
ה בגלל נאסר לא דייזזים שאורי להבין

הואשם. שבהן הפורמליות עבירות
סופר ישעיהו הקורא הבין לא זה את

היום - פארן
 על תודתי רגשות את לכם להביע במקום

ה אחרים ולישראלים לי הנגרמת ההנאה
 אשלם הזח, העולם קריאת עקב כאן, נמצאים

 אינפורמציה לכם ואמסור מטבע באותה לכם
מעניינת.

 רוי הוא כאן מועצת־העיריה מחברי אחד
 המנדט במישטרת קצין שהיה מי פארן,

ירו נער בחטיפת שנאשם בארץ־ישראל,
 שנחטף הצעיר לח״י. כרוזי שהדביק שלמי
ה על־ידי הוברח פארן אך ונרצח, עונה

 עלו להענישו לח״י מאמצי וכל בריטים,
בתוהו.

רוא לקהל, פתוחה בתוכנית-רדיו השבוע,
הפ בה, שנכחו ישראליים, כמה האיש. יין

 מובן זה אין כי טען מהם ואחד ריעו,
 מכובדת, לעמדה כפארן אדם הגיע כיצד כלל

 אותו חושבים ישראליים מיליון ששני בעוד
לרוצח.
 ההפרעה, את להפסיק דרש המאזינים קהל
ו חובתו את שמילא הסביר עצמו ופארן
ש הוסיף הוא צבאי. בית־דין על־ידי זוכה
 למרות איטלקים, או יהודים שונא אינו

נגדם. שלחם
 קרה מה שיספר ביקשו הקהל מן כשחלק

ב הכל את כתב כי וטען התחמק באמת,
ספר.

ל־ להגיע שאיפות יש שלפארן מכיוון
)4 בעמוד (המשך

גנאים

הסנו
לעתונאות

ב׳ מחזור
 4 4.65בי בלימודיו שיחל ב׳ למחזור ההרשמה נמשכת
חדשים. ששה ויימשך

 העתונאות הספר: בבית הנלמדים המקצועות בין
 העתונאות, ידע העתונות, תולדות ובעולם, בישראל

 האינפורמציה, מקורות העתונאית, הכתיבה תורת
ועתונות-הטלביזיה. עתונות-הרדיו :וכן והחוק, העתונות

בלבד תיכונית השכלה בעלי מתקבלים
 ״בני הספר בית במשרדי והרשמה: מלאים פרטים
 יום־יום ,222830 טלפון תל־אביב, קפלן, רחוב ברית״

בערב. 7 עד אחה״צ 4 השעות בין

סיומה לקראת מתקרבת ההרשמה

ד ל נס ריב
 59 בנימין נחלת רח׳ת״א,

העם אחד פנת
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 צרר. אמריקאית גיורה
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שת העברית התנדבה טנ ל

חדשים קורסים נפתחים השבוע
ה ק י פ ר ג

ופיסול ציור
ט ו ט ר ש

 מכונות כנץ
ארכיטקטורה

ה ק י נ ו ר ט ק ל א ־ ו י ד ר
 8—4 בבוקר, 1—8 השעות בק והרשמה: פרסים

תל־אביב ,19 מספר אלנבי רחוב בערב,

14353 הזה העולם




