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: חדש מסוג מחתרת״ ״רכבת קיימת כי בארץ, הראשונה בפעם נודע כשנה לפני
 ידיעות נתקבלו ממיננן מאוסטריה, מרומא, לגרמניה. הזרה מישראל יהודים המגניבה רכבת

 הברחות־ מארגן מזויפות, בתעודות ה״פלימים״ את המצייד מסועף, ארגון על מסתוריות
גדול. בקנה־מידה גבול

 בעסקי הגדול ברובם שעסקו אלה, יהודים למדי. ברורה היתד, הבורחים של מטרתם
 כאן להמשיך יוכלו כי בקוותם, לישראל באו טפילים! לחיי והתרגלו בגרמניה שוק־שהור

 ואת השחור השוק את הזינו לילינבלום, ברחוב התרכזו לארץ בבואם הנוחים. בחייהם
 אינו הישראלי האקלים כי רבים כנראה, מצאו, זאת בכל המזויפים. הדולרים בורסת
 השבון על ב״עקורים״ לחיות לגרמניה, לחזור : המסקנה את הסיקו הם לבריאותם. מתאים
 צדקה מפעלי

לח אמריקאיים,
 לאשרת־כני־ כות
 לארצות־ה־ כה

ברית.
 הטס־ ״יאבלו

ב דג־פילה שים
 אמרו . ישראל״,
 ״פקהים לעצמם.

ל יגיעו כמונו
 יעסקו אמריקה,

 מסחר בעסקי
 בממדים, טחורים

ה את ההולמים
״האמריקאי עם ! 

חד כמה לפני
העו הטיל שים

 שנים על הזה לם
 בחוץ- מסופריו

 את לחקור לארץ
יהו של דרכם

בגרמ אלה דים
ובארצות־הברית. ניה

 אותם מצא בגרמניה, זו למטרה שביקר הזה, העולם של מיוחד כתב אפרת, רפאל
 נשארו״ היהודים הלך, ״הפיהרר סיפורו את במינכן. השחור השוק מרכז במיל־שטרסה,

).696 הזה (העולם מעטים שבועות לפני לקוראים המערכת הגישה
 טיפוסים של הנאלח אופים על התמרמרות בהבעת זה מאמר על הגיבו רבים קוראים

 ? לישראל בכלל אלה אנשים הביאו מדוע :היתד, במכתבים, ונשנתה שחזרה השאלה, אלה.
? לעליה למועמד־ם ביחס כלשהי בחירה אין מדוע ? ציבורי כסף עליהם ביזבזו מדוע

לגרמניה. לחזור יהודי מסוגל כיצד זאת. בכל רבים, קוראים הבינו לא לבם בעומק
 ג׳ייקובס, מונטי של סיפורו — סופרנו של השני הדו״ח עתה, עונה, זו פסיכולוגית שאלה על

 בארצות־הברית. אלה מסכנים פליטים של פניהם קבלת על באמריקה, הזה העולם סופר
 למגבית בתרומותיהם תמיד מצטיינים שאינם יהודיים, צדקה מוסדות כי מתברר, כיו על

 חלום בגדר שהנם גן־עדן, חיי להם מכינים רחבה, ביד אלה יצורים מפנקים הישראלית,
בארץ. העולים מחנות לדיירי

 אמריקאיים יהודים בעד למנוע היחידה ״הדרך :סיפורו את ג׳ייקובס מונטי מסכם
 לילינבלום רחוב כל יד,גר שאחרת להם להסביר הוא זה, בלתי־מוסרי מפינוק לחדול טובים

בזה״. אסון יהיה לא גם ואולי לאמריקה...

מכתב־ם
ם. נ זז.

)701 רזה (רעולם ם. נ. ח. של דעותיהם על
ח שהזנות להעיר. •יש קו שובה. בעיה היא בפי  ה

ם שובי לוגי ציו  התרבות שבארצות והרופאים הסו
טו תלב טול היא עתה הנטיה זו. בבעיית ה  הזנות בי

שית. צורותיה. -כדל ת. מבחינה רא אי  בתי רפו
ר הינם הזונות ח המין. מחלות להפצת מקו  הפקו

אי. ת, מבחינה הרפו שה מאר. קשה הוא טכני  (א
ת להדביק יכולה פני. עוד מין במחלו תנלו ל  שי
ם אצלה מני המחלה). של שחם כל סי

שך  שהז נשים. של רחבה שכבה תווצר הזמו במ
ח, גלוינת קו ר ולידז בפי פ ס ת של רב מ צו  פרו

ת. בו אלו, מבין בעיקר נסתרו שת בתי את שעז  הבו
ת תהווינה והן מחלה. בנלל צו ת מפי כנו סו  של מ

המחלות.
ת מבחינה כי שמנעם שצעירים, הוברר :חינו

שון ת היה נשים עם הרא שת, בבי שים בו שה רוכ  ני
שה. רע ויחס תן זה לא תיו נו תו שפחתם בחיי או מ

ב תל זיידמן. מ. ד״ר אבי

תבה את ראיתי  תחת החותמת הל,וראת של מכ
תבת, היא בו מהן״ ״אחת השם ער ש״על כו  הנו

תרונו את לחפש והבודד המתלבט ת. פ  או ברבנו
תה בצורה או  מלאד׳ הזדהות מזדהה ואני אחרת, נ

עצמה. את תזהה שמא אתה.
משד, חבר ״המזדהה״,

 / 66785 טל. ,12 לילנבלום ת״א : הכתובת
 :המו״לים / אבנרי אורי :האחראי העורך
 בע״מ ״ישראל״ דפוס / גורדון וא. כהן שלום
בע״ס. פלס הפצה / רידינג גשר ע״י ת״א,

ם ענין אי שו צנו הני אר ך ב  רבים בקשיים כרו
ת מבחינה רק לא וגדולים.  אלא וחברתית. כלכלי

ת, גאות בארצנו שהנשים בעובדה. גם  ויחסניו
שות עו ת, ו בו ת הן אם טו לו אי ת מו  גברים. עם לבלו

בהחלט. צודקים מ. נ. ח. לכן
תל־אביב ותיק. קורא

ער יעשה מה ע רובן ? 17—16 בניל נו  המכרי
ת. של שא ברצונן אשר הבנו ת היום, להנ שי  מחפ

ת, דירת בעל אינו שאם בחור, תרו ת הוא מו  לפחו
בן, מרוהטת, רגילה, דירה בעל מו שרה כ עה מ  קבו

סי גדולים. ורווחים ר הוא אפ ת. מספ ה הבנו מנ  שתסכ
שא סר לבחור להנ ת על כל. מחו ששניהם מנ
חיפה מנולה, מרדכימההתחלה. יתחילו

 הזה (העולם עלינו מתמרמר הגדנ״עי ש. ישראל
תו: ).702 ע די למולד חובתינו את ם. נ. ח. אנו לי
אנו תנו לנו, מל פכנו וגם כו שר דמנו, ש  ובא

ת לקיבוץ כי גלויו סו כ ס ת ו  ישראל לנו, תסלח גבולו
תנו. על ש.. שו תנו אנו. אולם טפ עוונו  הרכים. ב

ץ כי דמינו ת קבו כי גלויו סו כ ס ת ו  ענינם הם גבולו
שרד של ת ושאר החוץ מ דו ס שלתיים מו בלבד. ממ

ב תל מתלבט. נוער חבורת אבי
דיוק

שו אל  יודעים. אתם איד : לצחוק עצמכם את תע
סית ת 16,823,706 בורמה שאוכלו סי בלו או  ברצלונה ו

ת־ ספרתם האם ן )700 הזה (העולם 1,079,601  או
אולי 1 בדיוק לד ו 1 שספרתם אחרי תינוק נו

חיפה שינברג, ישראל
 מסתמכת הזה העולם של החקר מחלקת יתכן.

 האחרון המפקד של התוצאות על מקרה בכל
 הספירה, אחרי שנולדו תינוקות, עיר• באותה

הסליחה. ואתם בחשבון. סובאים אינם

הלימודים לתכנית בד
 הלימודים תכנית על •ל ג עוי־ב*ם אין מדוע

 שירושלים תחשבו אל ? העמט! הספר בתי ילד* בי-
! מוריה על כל־כך מנינה

ב, ת אנו אנ שבו  ייתי־ הולמים רותי את כי חו
 כבר עלה החמסין בי הרלצה, עב רצי־יב מכנסים

או. על ס  יזיק לא ים בנד עם בים להתרחץ גם כ
ירושלים צבריות. קבוצת

ושרי סדי
דו, הקיץ שהיה כמי תו בהו  אני ניהדו. של ובבי
ר לתקן לעצמי מרשה  במאמרכם דיוקים אי מספ

.702 הזה (העולם ניהרו על (
ט התאר כי אם די כון תורגם פנ ־ נ תו  ״:דכב־/ ב

שטר לבין בינו שהוא כל קשר יש ובאמת  מ
 ולא בחוק. הקשר קיים אין שהתבטל, הכיתות

עצמו, שניהרו אלא :חוק ידי על התאר בוטל
תו ת, להפיל ברצו ד תאר על ויתר מחיצו  זה, כבו

ם נם בו שיש שו שג מ  ונם הספרדי ה״דבם״ מו
רופאי. הד״ר מן האי

ש האחרת, המלה  הודיים. אישים של שמם שברא
תונינו. המודפסת עי שה ב  אם כי אדון. לא פרו

ת ולבטאה לכתבה ואין ; ״מר״ מך באו ב ס תי  (כ
כון בלתי מתעתיק רק נובע זה תיב של נ אנגלי). הכ  ה
ב יש אם כי תו שרי״. ולקרא לכ ״

 ירושלים רוזן, א. יוסף
 מבן הוא מודה. בהודו, היה שלא המסגנן,

שם. לבקר צריך הוא שגם מזמן,
האדמה תודת

ש עברו כבר ל ביאז מרות שנים שלו פו ו, נ נ  בנ
אנו ולא ז״ל, הירש אפרים צ ה ניחומים. מ עי מ ל . 

ת אף ומזכרת. מצבה לא גם מזה, ס כנ  אין ב
הצעי חייהם את שהקריבו הבנים. על עוד מדברים

 לא איף והמדינה. העם מזבח על והרכים רים
שהו, נמצא  זה. בענין שאילתא עוד שיגיש מי

ת ישנן הרי ת בעיו בו שו שה, נעלים, : ח שים הלב  .תלו
שר... אילו ב שר ו שבח המשחררים הגבורים ב  נ

 כרקו הם לחלוטין. הללו הנכבדים מהאדונים
תם אחריות כל מעליהם  והוריהם, הקרבנות לאו

טין שכחו הם שם. נמצאים הם שבזכותם  את לחלו
ת, שכחו הקרבנו מללים. ההורים את ו רו האו א ש  *נ

טב לבנים״—״יד גם יש בחיים. עוד מו  ולא (
ע היתה), מדו ת ״יד לא ו אבו השדולים״? ל

ומת המולדת, את לשחרר חשו האלה הילדים
שאלה עוררת ח בלבם ההיו : ה  להלחם והלהט הכו

שה מטרה על ש, יודעים היו אילו זו, קדו  מרא
ש שזכרם מה של מליבה ימו או  )קצר כה בזמן ה

שמם קיימת אינה זכרון מצבת אף תה וזכרם. ל  או
שדרות שהקימו מזכרת, שילד. ב ת רוט  נחלת־ פנ
מין,  :!ייהם את שקיפחו הצעירים. לזכר איננה בני
ש, גדול אידיאל למען באיבם, בעודם  למען וקדו

שלים. ציון  הקריבו אביב תל שראשי כנראה, וירו
מה למען תם יותר האו  הצעירים, הבחורים אלפי מאו

תנו שבדמם העברית. המרינה את לנו נ
ב תל הירש. ובלומה מלך אבי

צוחקים האמריקאים
מד האדם האם סה השחקים, מגרד ננ על העו מנ  ז

מל הדולרים חבילת את לקחת ז ישראל את מס
ב תל גרינהוט, דן אבי

? דעתך מה
והקרייזלרים המדינה

ש לצלמבם מציע הייתי מ משקפיים. לחבו  בנל־
ה הראיתם 702 מם׳ מונ ת ט, בית את ב שפ  ועל המ
ת חונה ידו שלה. ראש מכוני ת מם׳ הממ כוני  מ

שלה ראש  בפי 4836—ת ולא ,1000—ים הוא הממ
ה. שנראה מונ ת ב תל קרויזמן, חייםב אבי
 הקורא אלא למשקפיים, זקוק הצלם לא

 חייב המדינה. משק על להסברה קרויזמן
 מכונית שרק להאמין כדי המיס, להיות אדם
ישראל. ממשלת ראש ברשות נמצאת אדת

המחר את מחפש נוער
ב ש הדור על מסבי  איתרע הכלח. אבד למדורה״ ״
לנלי ונטזזן מזלו ת בנ מפלגו ת, ה שונו ת. ה תיו  הנלו

 טובה שדה חלקת כל רוותה שלמענו החדש, העולה
ת בכמה שפיע זה דור ניצח — דם ליטרו  עליו וה

שפעה תו מכרעת. ה ם עולה. או מקו שיט ב  יד להו
שלום לעזרה ט לפלח ו דנ  שמעבר הערבי ולסטו
ל, בו שקיע נותן לנ שו ומ בו רא רו ם ו מוניז  או בקו

ה״. כל את אחריו נורר גם קפיטליזם, ע מ ה״נ׳
פו הפתרוז. או בן, שטחי ב מו ער לבעית כ  :הנו

דולה, תנועה ט שתוכל מקיפה, נ  כל את לקלו
שראלי, הנוער כו הי חנ ח ל ת ברו מי או בלתי ל

השט הפלא
ה במדור  שהאניה כתבתם )696 הזה (העולם במדינ

ם״ ק. ״א. דנ דפנ  מפתיעה במהירות לנוע מסוגלת אינ
ת זהו לשעה. ק״מ) 74.8 א. (ז. קשר 22 של מ א  ב

שבון ולפי פלא. ת זוהי קשר 22 שלי הח  מהירו
ס ק״מ 40 של  יודעים לא אתם אם מטר. 766 פלו

שהו, טב מ תו תכתבו שלא מו ם או  להלבין במקו
חיפה כהן. דדברבים. עצמכם פני

הסמיקו. שהפנים דוקר! נכתב

רצח מבצע :קוריאה
מרכם מא דה, על כתבתם )702 הזה (העולם ב  הפקו

״ם לצבא שניתנה ם לקטול או טי ס מוני  בכל בקו
ע ; כוחם 1 לכד הסיבה את נם הבאתם לא מדו

, א. . ם הבז ל טי מוניס  לקו

 לפקודת הצדקה שום תרבותי, בעולם אין,
 לרצח, כהזמנה להתפרש שתוכל פשוט, לחייל

ושבויים. חיילים של קר, בדם

עיב■ במו ראית■
טובה תהה טובה

 מחיפה במונית אנשים 6 ־צאנו
 שער מחנה ליו כשה..ענ׳ לתי־אביב.

 עולה — זקן אדם ראינו העליה,
 את לעצור ידו את מריס — חדש

 להסיעו, סירב אך עצר, הנהג המונית.
 נוסעים, שישה כבר היו כי'במונית

 לבקשת משישה. יותר להסיע ואסוי
לבסוף. הנהג המביס הנוסעיס,

תנו שוטר אותני עצר חדרה ליד
מכי הוציא המונית, לתוך הביט ,עה
 במרכז שחור כתם עט אדום, פנקס סו

 הנהג שם את רושם והחל המעטפה,
המונית; ומספר
— החוק על עבירה
 גדול מספר הסעת

 דממה נוסעיה. של
ה בתוד השתררה

 הביט והנהג מונית,
 ג־וע כאדם הזקן, על

 לפניו הרואה ברעב,
צלויה. תרנגולת
 הזקן ניגש לתן־אביב,

 אמר נהג״, חבר רבה,
אדום. פנקס לו הושיט

 המעטפה. במרכז שחור בתם עם
 זוכה ת״א, הקריה, כהן, יצחק הקורא
רחב) (וחיוך ל״י ! של בסרס

 כשהגענו
 ״תודה לנהג.

רחב ובחיוך

קרה מלחמה
מרכם מא  הזד (העולם רצח״ מבצע :״קוריאה ב

תם. )702 אנים הצפון כי פרסמ רי  מן נחלצו קו
תור  הרוחב לקו מדרום .השטח כל הפקרת במחיר הכי

.8ה־נ
אה. שנלחמים הייתי □בור  שמא או בקורי
ר היריבים החליטו • חרשה. לדירה לעבו

ר שפירא, ישראל פ מלמה כ

 למגיה נוח אינו הקוריאי שהאקלים נראה
 * לאיזור המלחמה את שהעביר הזה, העולם
הצפוני. הקוטב

כאמריקה סמודנטים
ם מבין דנטי שראליים הסטו מדים הי  אין כאן. הלו
לו תכונן אחוז. חצי אפי שאר המ  ולא באמריקה. לה
לו לחזור. ת לו היתה אילו אפי  להסתדר הזדמנו

שר טובה יותר תעמולה לנו אין כאן. א שים מ  אנ
מת אלה. עו  רב ערב המדינה את מביישים זאת, ל

ס מכל שליחים של ם ואלה, המיני  מתגעגעים שאינ
ששים הביתה,  להקרא הם שעלולים רנע כל וחו

 עד למיניהן החברות מן — הפקידים הם חזרה,
ה. הקונסולי

שרים בא אני ם עם בק טי דנ  רבים זרים סטו
ענעים הלא אחוז וביניהם ת הוא מתנ מ א  עצום. ב

ץ העושים אלה  מדינתם את ליצג עליון מאמ
אה, בצורה ת בני שכנינו הם נ הן. ערב מדינו למיני

ניו-יורק קראוס, שמואל
לפה יד

ת זה מ א צפה ב שבנו מצדכם. חו  שהבחירה ח
ה יש )698 הזה (העולם הסה על היד עם מהשער  י

ת עינים או פל ק ואף נ הלכנו אבל יותר. ולא מתו ש  כ
בי, היום אלנ תה, ראינו ב ש והיא או  עצומה ממ

ע והורגת. ם אתם מדו עי  התענוג את מהקוראים מונ
 ? ראש ועד רגל מכף אותה לראות
ב תל גור, איתן וולקוביסקי. ודוד אלכם  אבי
:הנהי

ר ע ש ה
 השער ,17 הוא כשהגיל במצדה, או באילת בנגב, בגליל, לטיל יותר נהדר מה

י הברים הרבה ויש ירוקות, העינים חום,
 של (ספרותית) השביעית הכתר, תלמידת כנסת, הבר של בתו חוה, גם חשבה כך

 התלמידים, לשביתת שתתלהבי הראשונים. בין היתר, לכן בתל-אביב. גאולה תיכון בי״ס
 ?״, לומדים הם ״למה רפורטג׳ה (ראה מצדד, למסע הכתה יציאת את להרשות סרבה כשההנהלה

).13—15 עמודים
 חוה מתענינת בבית־הספר, מענינים פחות ולימודים למצדה מענינים מסעות מלבד

 קולנוע. שחקנית להיות :אחרות בנות מאות כמה של כבלבן חשאי, חלום בלבה בקולנוע.
 ויליאמס. ואסתר גארדנר אוד. של הצבעוניים הפלקטים רקע על להצטלם התנגדה לא לכן

 עדיין חוה אם ברור היה לא המסנוורים, והאורות המצלמה לפני שעה שהיית אחרי אולם
 ומנורות המצלמה לפני לעמוד נאלצים כשהם ביהוד כך, כל וורודים השחקנים חיי כי חושבת,
רצופים. חדשים אם כי אחת, שעה לא שופעות־חום, מסנוורות
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