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סילוף עיוות,

 להריץ היום יצליח לא באוויר, שמיניות
באח ״חזון אחרי לנהור השנייה ישראל את

ינסה• אדרבא, הימין.״ ריות
חיפה בהן, מאיר

רע; עם
 שירתתי .1948 מאז הארץ תיושב הנני
 מי׳לחמוית. בארבע והשתתפתי הקבע בצבא

 חיילים. שניים מהם בנים׳ שלושה לי יש
 ואת יהדותו עמו, את המכבד יהודי ככל

 :ביום- להתפלל אני גם הלכתי עצמו,
מגורי. למקום קרוב בבית־כנסת הכיפורים

 לבית־ נכנסתי כאשר הרבה, להפתעתי
מה נפלתי באילו עלי הסתכלו הכנסת,
 ביניהם לשוחח החלו שם הנוכחים שמיים.
 רציתי כאשר זה?״ ״מי שאלו: ברוגז,
 :לי נאמר ורגליים, גב כאבי בגלל לשבת,

 אחר, למקום ניגשתי פה!״ מקום לד ״אין
בש שילמת לא !״קום :לי נאמר שם גם

!״מקום ביל
 יאהבו שבעולם רוצים אנו כיצד :שאלתי

ן מאחרים טובים יותר אנחנו האם ו אותנו
ואגואיסטי. רע עם אנו תשובתי:

חולון בר, אפריים
מברנב

לשר־הביטחון
 אך בלבד, הפרטי בשמי אליך כותב אני
 כהמשך בהחלט זאת לראות יבול אתה

 הוועד חברי עם בה שהחילותי להתכתבות
לסרבני־מלחמה. הבינלאומית האגודה של

ל ״צו־התייצבות בדואר לקבל נדהמתי
 פוקדך, רוזן, יצחק לי קורא בו רישום,״
 כידוע הארצית. הגיוס בלי׳שכת להתייצב

 ,1968 בשנת פטור״ לי.״תעודת ניתנה לך,
 של שנים 11 לאחר שנים, 29 בגיל כשאני

 זו תקופה במשך גיוס.״ ולא פטור ״לא
 להתגייס. לשכנעני הגיוס שילטונות ניסו

 ,,ג 28 סעיף ע״פ לי הוענקה תעודת־הפטור
 — ״מסיבות־אי־התאמה״ נרשם ולחיזוק
ה למלאכת מתאים איני מטבעי דהיינו,

הרג.
 הקונצפציה, עם להתווכח כאן בא אינני
ב נעשית זו ״קריאה של בעיני, הפסולה
 ו־ המדינה של הדחופים בצרכים התחשב
 שאינני לציין יכול אינני זאת עם צה״ל.״
זו.״ קריאה בהבנה ״מקבל

 בשטחי התושבים של הדחופים הצרכים
 בידי הכבושים והשטחים מדינת־ישראל

 על־ידי רק יושג השלום שלום. הם צבאה
 ועזרה פיוס טובים, ומעשים ■אמת אהבה,
 בלבד. בשלום אלא ביטחון אין לזולת.
 טובה, שכנות על מבוססים וביטחון שלום

גבולות. על ולא שטח על לא
 יצחק אלוני תוטא־ש״יק, ישעיהו

£ ז צ
- ובחירות

 (העולם היום״ לאור ״שוד במאמרכם
הבחי תוצאות את ניתחתם בו )1937 הזה
שי כי טענתם בבריטניה, האחרונות רות
להנ מנסים אותה האזוריות, הבחירות טת
 אינה כי בבריטניה הוכיחה בישראל, היג

מיפלצתי. עיוות אלא
 של המיספרי הניתוח בי סבור אני

להב כדי בו אין עדיין הבחירות תוצאות
הבו רצון של הסילוף גדול כמה עד היר
 אינם אנשים זו. מעין בחירות בשיטת חר

 ובמשמעותם, במיספרים להתעמק נוטים
 מן מושבעים. סטטיסטיקה חובבי אינם אם

 ההצבעה בין הפער את להמחיש הראוי
מו באמצעים בית־הנבחרים הרכב לבין

הדיוט. לכל שיובנו חשיים
תל־אביב אוריון, מרדבי

 הדיאגרמה באמצעות למשל, כמו, •
 ביטוי ניתן בה זה) בעמוד (ראה הבאה
 בעת השונים הכוחות להתפלגות גראפי

 בפרלמנט. ובייצוג ההצבעה
? ״פרחה" זאת מה אז

 הפרחה בנושא ידכם על שנכתב מד, כל
 (פיצפוצי פצ״בצ זה )1936 הזה (העולם
 לה שיש שחושבת אחת זו פרחה ביצים).

 לאופנה בהתאם ומתאפרת מתלבשת שיק,
 שום אין מקרה. בכל הפוכה והתוצאה

 ״מוצא״ ״קלת־דעת״ ״מתרוממת״ עם קשר
 נראית היא ״הפרחיות״ ובגלל יתכן יופי. או

מודעת). ממוזנחת (להבדיל זולה
כרמיאל שמואל, בן

 טיפוחיכם, בנות בין מבדיל מה תלמדונו
 ״פרחה״? סתם לבין למיניהן מלכות־היופי

 שבוע מדי מופיע ששמה זו ? העכוז מחיר
 שאינה, וזו לה מותר המרחלת רחל במדור
בפרה או בחדרין זימבורין עליה אסורין

 עולם לדיראון שמה יוקע ההמרה וכל סיה,
אמן. הזה. בהעולם

.בלגיה אנטוורפן, קופל, א.
על נוסף וזזה, שהעולם ספק לי ...אין

 מוזר עתון גם הוא ומעניין, רציני היותו
 פעם ומדי מאחר אצלי) (לא ספקות ומעורר

וחשו מעניינות כתבות לצד בו מופיעים
 פשוטו עתונאי זבל שהם דברים בות,

 עתון איך להבין לפעמים קשה כמשמעו.
 כמו וחשובים רציניים בנושאים העוסק

 ברצינות, כותב ועוד, חברתי צדק השלום,
 מהסוג כתבה נדירה ניתוח יכולת תוך
 לדעתי מהווה זו כתבה פרחה?״ זאת ״מה
 הכוונה הקורא. של לאינטליגנציה לעג

אח רבות לעוד אלא זו לכתבה רק אינה
 להשתרבב מצליחות שתמיד מסוגה, רות
וחשוב. מעניין חומר אל

גבעתיים צ., ה.
;צבועים זהירות
ה את לפרסם הראוי מן כי סבורני

 — הומוריסטי מדור גם שכן הבאים, דברים
 תהיינה ההיסטוריות שאסמכתאותיו טוב

 הפרושים מן לא תפחדי ״אל מדוייקות:
הצבו מן היזהרי — הצדוקים מן ולא

שצו זו, חוכמת־היים מלאת עצה עים!״
 ),1937 הזה (העולם הארץ״ ״זו במדור טטה

 הד בעל להיפר! נאמרה, חז״ל מפי לא
 אלכסנדר החשמונאי המלך הוא אימרה

 שלומציון, לאשתו עצתו זו והיתה ינאי,
 את מותו, ערש על כירושה, מסר לה

טובות. עצות צרור וגם הממלכה
 הרשע,״ ״ינאי חז״ל בפי נתכנה ינאי

 העממית המיפלגה מיפלגתם, את דיכא שכן
מ מאות- להורג הוציא ואף (״הפרושים״)

 על בצליבה תורה, חכמי ביניהם מנהיגיה,
ירושלים. חומות

תל-אביב מנר, מיכאל
מהצד רווחים

 לשולחן, מתחת רפואה :ברשימתו(הנדון
 הוא כי אבנרי אורי כתב )1935 הזה העולם
 אלף 50כ־ הצד מן המרוויחים רופאים מכיר

 המידע במקורות לחטט מבלי לחודש. ל״י
 ולהתערב להסתכן מוכן אני העורך, של

והפרזה הגזמה היא הנ״ל ■שקביעתו עימו

 מכדי גם מופרז נשמע הסכום ביודעין.
 אכן אם לו. יאמין הזה העולם כמו שעיתון

 ומעלימו — הנ״ל ״המידע״ על העורך יודע
 למקצועו נאמן לא נמצא הרי — ביודעין

ל מרשה אני הנ״ל כל לאור ולקוראים.
 ולכל קניוק יורם לסופר להצטרף עצמי
 ניזון הזה שהעולם הסבורים אלה אותם

 שום להם שאין עובדות, וניפוח מגוזמאות
למציאות. יחס

גדרה גרטנר, נפתלי
 כמה על בדוק מידע המערכת בידי #

 אין אתיקה של מטעמים זה. מסוג מקרים
בשמם. האנשים את לזהות אפשרות
 משהו לדהוןס
!לידיים

 יוצא הזה, העולם שעיתונכם, רב זמן זה
 להציע שתחלו השעה הגיעה לא האם לאור.

 דק ולא זקונקרטיות מעשיות הצעות
 סביב ובעצם סביבכם המתרחש את תתקפו
! ? כולנו
 לעורר עיתון חייב מסויימת נקודה עד

 אך סביבו. במתרחש לחבחין הציבור את
 גם צריכים אתם התקפות, אותן עם יחד

 הצעות — לשיפור לתיקון, הצעות להציע
 את מערערים בעצם אתם שהרי ממש. של

 ברגע בהם. שהאמין בדברים הציבור אמון
 מהידיים, דבר־מה לבן־אדם לוקחים שאתם

 אחר. דבר־מה לו לדחוף צריכים אתם
 את להעיר צריכים שאכן סוברת אני

 לגבי שלו, ומהאפאטיות מתרדמתו הציבור
נגדם. להתקומם צריך שהוא רברים

חיפה עמיר, כ.
המזכירות? איפה

 כי נאמר )1935 הזה (העולם בעתונכם
מ דרש מוזיאון-ישראל של ועד־העובדים

 עובדים, בפיטורי שיתחיל שלפני המנהל
המנופח המזכירות צוות את ויפטר יקדים

קור בה שאין ידיעה זוהי אותו. המשרת
 אף על — גלמונד לדני אמת. של טוב

 עובדים 206( גדול מוסד של מנהל היותו
 אין — בשנה) ל״י מיליון 9 של ותקציב
 דרישה ממנו לדרוש אין וממילא מזכירה

כזו.
ב קראתי גלמונד על הידיעה את אם
 באותו ידין יגאל על הכתבה את הרי חיוך,
 כתבה זוהי ורוגז. צער מתוך קראתי גיליון
משוב שהכתבה להוכיח ניתן כזב. מלאה

 מאחר מכתב, של במיסגרת לא אך שת,
 הן שרובן טענות, של בשפע לדון וצריך
אמיתות. חצאי בגדר

ירושלים ישראל, מוזיאון ברושי, מגן
 גלמונד, דד מוזיאון־ישראל, מנהל •

 אולם אישית, מזכירה מעסיק אינו אומנם
ה והכתבניות המזכירות של המעסיק הוא

ה ״מזכירות ונקראות לידו בחדר יושבת
דרי הועלתה מזכירות אותן לגבי הנהלה״.

 שנמסרה כפי המוזיאון, עובדי ועד שת
 הזה. העולם לכתב הועד חבר ידי על

 נמסר ידין הפרופסור על בכתבה החומר
 ועובדת בעלי־שס, ארכיאולוגים ידי על

 מנהל ידי על אף אושרה החוק הגשת
 לכל ישמח הזה העולם אגף־העתיקות.

ידין״. ״חוק בפרשת עניני דיון

1939 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל״אביב, דרייב״אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1937 קשקשת

 מח בטבע: המתנחלים מחזור י•
 שעות, למיספר התנחלות צה״ל, סום

 חלילה.., וחוזר לתחנת־מישטרה. פינוי
 אפקה נאות גספר, דגי

 ספיר פינחס קידש בה ,#הטבעת
 אשתו. ריבקה את

 תל־אביב ,7 יפתח שרעבי, ציונה
 כדור■ סביב מסתובבים לוויינים >#

הארץ.
 12 חובבי־ציון, דניאלי, גירית

ירושלים
 של עלי־הדפנה מזר שנותר מה י#
דיין. משה

חיפה גבעולי, חיים

9 0 0 0

כ״דרייכיאין״ השבוע
,7.15 ראשונה הצגה
בכית־החולים״ ,,סקנדל

9.45 שניה הצגה
״השוחד״
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