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 לך, סיפרתי שדה יצחק של מותו אחרי
 הזקן, ים האחרונה שיחתי על השאר, בין
 ל־ מכתב לכתוב בכוונתו שיש לי הודיע בה

 אותם להמריץ כדי ולקוראיו, הזה העזלס
ש קיויתי הבלתי־מפלגתית. הדרך מן לסור
ו דעה ש כסי הקוראים, בין ויכוח תעורר ז
 כמה לפרסם הספקנו כבר ואמנם הזקן. רצה

זה. נושא על מכתבים
 ביתר זה במדור לארח ברצוני יש עתה
 בדעתו התומכים אחד של מכתבו את אריכות

 תל־אביב. שמשי, שמואל הקורא הזקן, של
 זה שעיתון (המוטעית) ההנחה מן יוצא הוא

: וכותב ולמחתרת, ללח־י נוסה

 קבוע באופן לקנות החלטתי 1952 -ביגואר
 בכל אז עד לידי שנתגלגל העולם־־חוה״ את

ות מאמרים הרבה בו היו דרכים. מיני
 לקרוא החלטתי וכך אותי. שמשכו מונות
 כדי זאת עושה איני העיתון. את רב בעיון
נוער. בתנועת מאורגן אני כי דעה, לי לגבש

 שדה יצחק של דעתו
ל חותמת ממש היתד,
דעתי.
ה את קורא אגי הנה
 חדשים, תשעה זה עיתון

 יכול כיצד תמה ואני
 כה בתקופה הזה הינולס

 מאורעות כאשר סוערת,
ל העול* את מזעזעים

ולהכ מים פיו את מלא
 בלתי עיתון שהוא ריז

 בתקופה חיים אנו תלוי.
חכ בה השתיקה שאין
שות שאתם בזה מה.
 את מביעים ואינכם קים

 משרתים אתם דעתכם,
 כי המעונינים אותם את

 מאורגן, יהיה לא הנוער
 בו לעשות שיוכלו כדי

ברצונם.
 פני על אור המאמרים בסדרת התעניינתי

הקיי דברים מסרתם ז בהם היה מה אסיה.
 מחייבים אתם מה אבל דעתכם. לסי מים.
 וכר זאת, כתבתם לא ז שוללים אתם ופה

 לשם מאמרים שאלה מסקנה לכלל הגעתי
 להדריר הבאים מאמרים ולא העיתון, מילוי

ולחנכו. הקורא אוז

 שהוא כל למאבק העם את אירגנתם האם
תיו על כויו תח על ההגבלות עניין (מלבד ז

 ההדרב־ י ממנו) מתעלם שאיני השבת, בורת
תיוז ועל חייו רמת על במאבק אותו תם  חרויו

 על בנוער, המתח ירידת על כותבים אתם
ה מד, אד והחלוציות. ההקרבה רוח חוטר

לכתוב. ידעתם לא (לכד) האמיתיות סיבות

יש ממשלת של השפל הצעד על) (שתקתם
 החוק על גרמניה, עם למו׳׳ם בקשר ראל

בקו הנעשה על הצבאי, השירות להארכת
 יורדים אנו אליו המדרון על ואפילו ריאה,

ביומו. יום מדי
 בלתי־ עיתון ייתכן לא 1952ב־ יקר, עורר

 דבריו ניטראליות• תתכן שלא כשם תלד,
 שפונה מי משקל. בעלי הם שדה יצחק של

 תפקידו. ממילוי משתמט למטלגתיות, עורף
 רק צריך המדינה• צרת היא המפלגתיות לא

וזכות־הקיום. הגצחון העתיד, למי לדעת
 אני הרסנית. תהיה שבקורתי רוצה איני

 אדם כל וכמו החברה, מן אחו הכל בסו
יש העיתון שפני בתקווה טועה. שאני ייתכן
קריאתו.״ את מסטיק אני אין תנו,

 לקוראיו להגיש הוא הזה, העולם כמו מטיבי,
 החומר את להם להגיש עליו לעופות. דעות

 הטידרה לעצמם. דעה לגבש להם שיעזור
 בדיוק היה תפקידה למשל, אסיה, פני על אור
ה בכל העובדות, כל את לקורא לתת :זה

 שיסיק כדי לה, מסוגלים שאנו אובייקטיביות
 יסור לא הזה העולם שלו. מסקנותיו את

זו. מדיר לעולם

 העיתון, על לא אמורים כשהדברים אולם
 הצעירים רבבות על סרטים, בתור עלינו אלא

 בהכרה, בלתי־מפלגתיים כיום שהם בארץ
יותר. מפורטת להיות התשובה חייבת

 אידיאל. היא שאי־מפלגתיות מאמין איני
העוב את קובעת המפלגה דמוקרטית בחברה

 במרינה השלטון על הפוליטי המאבק דות.
 זה למאבק עורף פניית דמותה. את מעצב

השתמטות. באמת היא
שול שאנו מפני בלתי־מפלגתיים אנו אין

שכ בתור מפלגות של קיומן עצם את לים
בלתי־מפלג־ אנו אלה.
:סיבות משתי תיים
 את שוללים שאנו מפני

הח שטחי כל שיעבוד
 שכל ונדפני למפלגות יים

מאו הקיימות המפלגות
עלינו. סות

ה קבור בעצם, וכאן,
 הן אלה מפלגות כלב.
 עליה שאבד תקופה פרי

בן הכלח, רו  המכריע ו
 של דחוף לשרות זקוק

 מטעמים חברא־קדישא
ציבורית. סניטריות של
 להיות מזמן חדלו הן

ה ויוצרים, חיים כוחות
 מעשיות תשובות נותנים

 של המעשיות לבעיותיו
.1952ב־ הישראלי האדם

 הוא פשוטה. תשובה הזקן ענה כך על
 היה חייו ימי כל כמעט כי לרוחנו, הבין

 כף אם :הוא אמר בלתי־מסלגתי. בעצמו
 משתי באחת ללכת אתם חייבים דעתכם,
 לשנות כדי קיימת למפלגה להיכנס :דרכים
 או דעותיכם, את בה ולהשליט מבפנים אותה

חדשה. מפלגה להקים שעליכם
בפש שנאמרו הזקן, של דבריו לכל כמו

לגי גם להתנגד קשה רב, כה ובהגיון טות
 כי משוכנע, אישי, באופן אני, גם זו. שה

 שינויים העת, בבוא יחולל, העברי הנוער
 — המדינה של המפלגתית במפה מכריעים

 ואם הקיימות, המפלגות שינוי על־ידי אש
או חדשות. פוליטיות תנועות הקמת על־ידי

הגד דעות, גיבוש של תהליר יקדם לכר לם
שינוי חדשה עצמית רה ה סימני־הגגולות ו

פנימיים.

 שכזה, בתור הזה, שלהעולם טבור איני
 שקבע מזה אחר תפקיד זה בתהליך יהיה

 מהימנה, אינפורמציה לספק : מראש לעצמו
 להחליט לקורא שתעזור ותכליתית, מנופה
דעו את בעצמו לגבש החלטותיו, את בעצמו

 המעשיות, מסקנותיו את בעצמו ולהסיק תיו
 כאשר עורכיו של האישית דעתם תהיה
תהיה.

 ד,ת־ בעלי בעתונים יקרים עתונאים כמה
 בניחושים רב זמן זה עוסקים רציניות ימרויות

 יקימה. הזה שהעולם המפלגה דמות תהיה מה
 חבל להם. יבושם יזה, נהניס-ץיספורט הם אם
הניר. על רק

 נמנעתי הזקן, של דבריו על כשסיפרתי
 לדבריו תשובתי היתד. מה מלספר בכוונה

 חד־ כיוון מראש לתת רציתי שלא מפני אלה,
לויכוח. צדדי

אינסור־ עיתון של שתפקידו מסכים אינני

נזכתביס
הנשיאות

פרופסור : לנשיאות מועמדים רשימת הנה
 סמואל. הרברט לורד מורננטאו. הגרי איינשטיז.

ביבר. מרטין סרוסיסור :דדארץ תושבי מבין
בישראל. המפלגות עסקני :מתאימים לא בהחלט

תל־אביב חובב, פוליטיקאי
 של מספרו קטעים פרסמתם )785( הזח בהעולם

 בזזוצאתנו... לאור שיצא ומעש מסה וייצמן ד״ר
 הספר מן נלקחו שפרסמתם שהקטעים לפרסם נא

 איש וששום שוקן, בהוצאת שיצא ומעש מסה
 מבלי הזה הספר מן קטעים לסרסם רשאי אינו

שוקן. הוצאת מצד מוקדמת הסכמה
תל־אביב שוקן, הוצאת

)785 הזה (העולם במאמרו אבנרי אורי צדק
 בנוף הבולטות האישיות ״אחד הוא בן־גוריון כי

 לחוף אלמלנה הנשק אנית בהניע אכן. ארצנו.״
 שמן חושבני מאד... מאד בלט הוא ארצנו.
 הנשיאות. כסא את ירש שבךנוריון הוא הנמנע

כשמש. היום ברורות הלא־רחוק העבר מסקנות כי
 ירושלים ד.ללי, יצחק

 יכהן שכדנוריון העורך להצעת מצטרף אני
 לכך וראוי מוכשר הוא ישראל. מדינת כנשיא

 המערכת מצצה מקור מאיזה אבל הבחינות. מבל
 טכסים כיבד לא ז״ל ויצמן שד׳׳ר הידיעה את

? דתיים
 תל־אביב אבוש, שמדור.

ומעש. מסה מספרו
והבנות הגיוס לשכת

 לקצינים שרק מכתבים במדור שקראתי לאחר
 במופשט תזזרשות המתניסות את לראות מותר

קצינים. לקורס בקשה הנשתי )785 תזה (העולם
צ.ה.ל וארסנר, ראובן ס. ר.

ההבלגה
 הגבאי הארנה ידי על נשברה לא ההבלגה

 .מפקדיו פקודות מפירי ידי על אלא הלאומי
 והמטה ז׳בוטינסקי פקודת למרות נשברה ההבלגה

 בז־ שלמה ידי עלי נשברה התבלנה האצ״ל. של
 אויב : לשוא היו המחתרת קורבנות וחבריו. יוסף
 זרה אימפריה ;ישראל ובארץ בירושלים רובץ

 ישראל, ווקרויה. בקריקטורה־המדינה נם שלטת
המח קורבנות רקובים. ושליחים סוכנים באמצעות

המס את להסיק תדעו לא אם — לשוא היו תרת
 החנופה אף על הפרישה. מסורת את ולחרש קנות

ההנהגות. כל של השתקתו אף על ההנהנות, של
העברי העם נאמני

סדום מעשה
 שמתם אז פורנונראפיים. שאתם אמרו ...תחילה

 בד ופולה מאירסון נולדה של תמונותיהם את
 באו אז *יגייס. שאתם אמרו אחר־כו נוריון.

 וייצמן חיים שדה. י*חק על הנהדרות ההערכות
 תחת חותרים שאתם אמרו לבסוף שמוראק. ואמיל

 המרוממת רפורטנ׳ח באד. עכשיו הערכים. כל
 והעולם לסדום בכביש ישראל הלוגי על הלב את
).785 הזה

!עכשיו יגידו הם מה : מתוח כולי אני ...עכשיו
עליהם. מרחם אני

 תל־אביג גורניצקי, ישראל
העו דבר אין נורניצקי. הקורא יחשוש אל

הרצון. בפני מד
רדתי רדתי,

 יגא רותי של ההוא העולם כי לראות שמחתי
 רק היא השאלה דוש. של האף מן נם סוף־םוף

 וזוה. לעולם הדרך את לכהן :הגעתי תניע. לאו
לרווחה. פתוחות בזרועות אותה נקבל בארץ פה

חיפה סדלי, חנניד.
 העולם טן נפרדה רותי כי מסוים בצער ראיתי

 היא אולם זו. בסידרה ליקויים היו אמנם ההוא.
 בקשתי עמוקה. פילוסופית אמת זאת. בכל ביטאה.
 לחזור המיסכנה על מוטל אם — לפניכם שטוחה

 להביא לה תנו לפחות העגום, הזה העולם אל
עמה. מוטקה את

 ירושלים חיותמן, יוסף
 אין הזה, העולם בידי אשר הידיעות לפי

?צ יש ממוסקה. להיפרד בלל רותי בכוונת

האורך לפי
 למע נכנסה אשה

בקשה! עתון, רכת
אבל, מודעת לפרסם
למחיר. שאלה

 ה לירות *שלוש
 הס השיב אינטש,״

קיד.
 קראה לי,״. *אוי
 בעלי *גובה האשה.

 ושמור ממר היה
!״ סנמימטר

 סבא, כסר ,1 בילו רחוב הלוי, א.
 ל״י. 1.— של \בפרס

,־^*ג>נ

ל
£
:ל
ן י הש1.
:עלי*)

 י״ל׳
ל

 העומד יהודים מספר הערביות במדינות נשאר
בישראל. הנמצאים הערבים למספר כלשהו ביחס

 תועלת מביאים ישראל של הערבים ...אזרחיה
 חקלאים שהם ישראל, ערביי היום. למדינה לה ר

לה כדי .1בהרב עושים מסורים. ופועלים מנוסים
 למרות המדינה. של הכלכלית המצוקה את קל

 אוכלוסית של אחוז 15ל־ אף מגיע אינו שמספרם
 33מ־ יותר לשוקים מספקים הם הרי המדינה,

 הם בישראל. החקלאית התוצרת כל של אחוז
עו של בכוחם היה שלא ״הרריות אדמות מעברים

 תוצרת סוני מספקים גם הם לעבדן. חרשים לים
 כגון לספקן. יכולים היהודים שאין מאד חשובים

 מאד נדול סכום לנו החוסכים וטבק זית שמן
בדולרים.

אזר של בהמצאם כלל רוצה שאינו שרון. מר
 טבעי באופן מתנגד היה במדינה. ערבים חים

 ובהם־ בדיכוי ומצדד אליהם כלשהו טוב ליחס
 אסף. מיכאל מר כי במאמרו מציין אף הוא ליה.

 כי כתב ערב. לעניני במסא״י הראשון המומחה
 אזרחיה אל ישראל מדינת מצד טוב שיחם יתכן

 המדינות עמדת על לרעה להשפיע עתיד הערבים
 עם שלנו ורעות אהדה שקשרי מכיון השכנות.
 התבוללותם על להקל עלולים הערבים האזרחים

 למורת שוא המחבר. טוען דבר. היהודי, ברוב
 ערב. משכילי כל של רוחם

 מר ידי על הועלתה אמנם אם אפילו זו. דעה
 לאזרחים טוב יחם אמת. של יסוד לה אין אסף, י

 למדינאים ערך רב תעמולתי חומר יספק הערבים
 הטוב רצונה את הרחב לעולם לתוכיח הדהודים.

 יציב לשלום נכונותה , ואת ישראל מדינת של
 ערב למדינות יוכיח כזה יחם כן, על יתר במזרח.

 ואפשרות ישראל של הטוב רצונה את עצמן
שוח של פיהם את ויפתח אתה הפעולה שתוף

 אותו השכנות. בארצות ישראל עם השלום רי
 של הערבים שאזרחיה כך לידי נם יביא יחס

 ישראל בין שלום״ ״גשר לשמש יוכלו ישראל
השכנות. המדינות •רין

קאסם. כמאל
ירושלים העברית, האוניברסיסה

גרוש מול יציאה
 ב־ אותי שהכנסתם כד על עונה אותי העירו
 דרישה שהגיע כ״אדם )771 הזה והעולם

 לא לנמרי זה מהארץ.״ הערבים כל אה לנרש
 זה. בעניז והרגאותי מאמרי בעשרוה להיפר. נכון.
 לא הדגשתי הקרבות. שוד למן השנים שלש משק
(הער ננר עמל לפעולות התנגדותי כל את אחת

 השנים בעשרות פת שעבר מה כל לאחר כים).
 — שלנו השחרור מלחמת לרבות — האחרונות

 לפתות. הקרובים, הדורות שני במשה כי להניח אין
 בינינו. והרמוניה שלום יחסי במדינתנו ישררו
 אנחנו. או בכד אשמים יהיו הם אם בין יבינם.
 לעג־ להסביר להתאמץ עלינו אני. מטעים לפיכך.

 הסופי הריאלי שהפתרון הנדול ולעולם ולהם מנו
 בשלום. יגיאה ביגיאתם. הוא לבעייתם והגודק
רכושם. בעד ובפיגויים בהגינות

ירושלים שרון, אברהם
גכע שד המין

 ידעתי המדינה. מפת את חירש הזה העולם
 שבא עד גבע. קבוצת ושישנה נבת. קיבוץ שישנו
 שקיים ידעתי לא ללמדני. )785( הזה העולם

נבע. קיבוץ הנקרא דבר בארץ־ישראל
מאד מרוגז עמק, בן

 זכר בין (הפעם) הבחין לא הכתבה בותב
גבע. לקבוצת התכוון ו/קבה,
השערים שער

 ההעזה המקוריות. מבחינת כי חשבתי ...תמיד
 רבו סיים, על הזח העולם עולה וחוש־ההזומור

 בלי או עם השער, על הבחורות אולם ומורהו.
האמי רמתו את רבים מעיני הסתירו בגדי־ים.

 שערים זה. את שינתה בשער ה״מהפכה״ תית.
 ד. ודוייט ברנשטיין פרץ שמוראק, אמיל כמו

 אמתית אינטלקטואלית להנאה לי גרמו אייזנהואר
השבו באותם טייס של השערים על בהחלט עלו
? — בפני הכובע את מוריד אני עות.

תל־אביב גורמן, הרברט
דוש. — ~

 לוד של לשדה־התעופה יגיעו שהשניים פות
הקרובים. בימים

? שגיד! ממדרגה אזרחים
הועל ישראל מדינת של הערבים אזרחיה שאלת

ההס מועגת החלטת עם בקשר לגיון שוב תה
 האזרחים בפני המקגועי האנוד פתיחת על תדרות

 שרון אברהם מר ידי על מהדש ונדונה הערבים
ב 3 מיום אחרונות בידיעות שנתפרסם במאמרו
 שי■ החלטתה את גינה שרון מר .1952 נובמבר
 אוכלוסין חלופי שוב והגיע ההסתדרות מועצת

 האוכלוסין חלופי כדונמת ערב. לארגות ישראל בין
שנה. 30כ- לפני ותורכיה יון בין שהיו
 שרון מר של זה פתרונו כי מבין בר-דעת כל

 אוכלוסיה חלופי בגוע. בר ואינו בלכה דמיוני הנו
 לתלו־ מסכימים הצדדים שצי כאשר רק אפשריים

ליש להחזיר רוצות ערב מדינות והרי אלה. סים
 כיגד. להן. שיש הפליטים אלף 880 את ראל

 כזאת ״מתנה■ מישראל לקבל תסכמנה איסוא,
 העלית לאהד ן נוטפים פליטים אלף 200כ־ של

לא אחדות ערב מארצות היהודים של ההמונית

י שמאלה
 החבר של ולתורתו לתמונתו שהוקדש נליונכם

 כלל. הפתיעני לא )784. הזה (העולם סטאליז יוסף
 להת־ הההלטתם מזמן. כבר לקראתו צועדים אתם

 אוחי המטעות ? העם ובקול המשמר בעל חרות
 כי העתון של השני בעמוד בקראי עיני שתי

ז סנה ם. ולא אבנרי א. הוא הראשי העורך
חולון אבניאלי, יצחק

חדש ממין תשבץ
 מם׳ התשבץ פתרון את לכם שולח הנני רצוף

 בתרשים טעות בנלל אשר )782 חזה (עולם 138
 אולי בפתרונו. רב עונג בר דור ולחברי לי נרם

 ה־ תרשים נתינת אי של לשיטה תעברו בכלל
 לחזור רוצה אני משעשע. יותר בהרבה זה ? השבץ

בה העתון לי שנורם הרב הסיפוק את ולהדגיש
 בארץ המתרחש על חיה תמונה בנותנו אלי, גיעו
מישראל. אלינו המגיעה היומית מהעתונות יותר

שמשוני. מ. לפסננט
המלכותי האזיר היל ,

אנגליה ייטסבורי,

׳ המוסיקג החידון
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