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יש השבוע, שנתקבלו המכתבים מאות בין
כ הוא מחשבה. במיוחד, המעורר, אחד נן

 ,132 הירקון מרח׳ בר־לבב אליעזר בידי תוב
 עקב מאתנו לרבים ידוע בר־לבב תל־אביב•
 שיני של צדקתו להוכחת הארוכה מלחמתו

י־ בעוון לבית־הסוהר שנשלח האיש ציייט,
ה שקוראי מקרה — צוואנגר המהנדס צח

חושבני. יזכרוהו, לא יותר צעירים
:בר־לבב כותב
ו יפים אופקים שנים) שלוש (לפני ,היו

 ברורה מגמה היתד, אינם. ועתה — מרוממים
לה להגיע אפשר עליה טובה, דרך אל לצאת
 עלי צ,־ק, על מושתת שתהיה חברה קמת

 שלום בקשת ועל צניעות על יושר, על אמת,
 אלה, כל במקום והנה, רציני'מאד. באורח
 במקום ן האחרונה מהמלה קטע רק נשאר
ציני. נשאר... רציני

 הודעה היתה המטבע של השני הצד ספרך זע
 מלחמת־השיחרור. אחרי טובה התחלה על |

 ותו התחלה, בגדר נשאר הכל כי נראה אבל
 המגמה על הזה העולם גם הושתת וכך לא.

 רצויים, דברים מיני כל של התחלות לעשות
התחלות. רק

 היה והגדולות היפות ההתחלות שאר בין
 רושם, רב רבתי, גליון הוצא שמוראק. ענין

נש שלא זו, שערוריד, עבר. זה גם אבל...
 חשף אשר ישר מבקר הדחת של כמותה, מעה

 אחראי שהיה רב־מג ואותו נשכחה. נגעים,
שה שהשמיץ, המבוקר, אשכול אותו להם,
וש שר־האוצר, לדרגת הועלה הוא — דיח
ישראל. על לום

 גם עברו ולהצליף, ולוקיע להמשיך במקום
 ד,ענ־ שהגיעו עד ; וחסל היום, לסדר זה עס

 טון מין לעצמו סיגל הזה שהעולם לכך ינים
 אכסיסנטציא־ דק ציני בלעג מהול ״בלאזה״,

 הוא כך לאחר־יאוש. אין־אונים, רפה, ליסטי,
 — ומלואו עולם על.מאורעות ופוסח משקיף

 אם אותו השואלת לאשה, עונה שהוא עד
 לשמד צופיים שהם שעה ילדים להוליד כדאי

 הנה זו שאשר, — שלישית במלחמת־עולם
 כבי תהיה יגדל שהילד עד כי אופטימיסטית,
 עתון מדבר כך וכו׳. רביעית מלחמת־עולם

? נגיע אנה עד ! לוחם
בי שבדמוקרטיה, המוחלט ההרסני אולי זה
 הכל כאן. לעצמנו סיגלנו שאנו זו מעין חיד
 על ולהתריע לדבי לך ומותר לעיניך, גלוי

 לשנות שתנסה שבמידה תיווכח ואז — כך
 שב־ דמך את תבזבז אתה דבר, חצי או דבר

 ותגסום ממנו, טיפה ללא שתישאר עד עורקיך
 תשנה לא דבר אבל נשמתך. ותוציא בשקט
 ואפילו בפרצופך, יסתכל העוול נימה. במלוא
 שמבקש בחינה ענין, במעט לדבריך יקשיב

 אסטטית הנאה למצוא יוכל אם לראות הוא
כשהיו...׳׳ יישארו הדברים אך דיבורך, מאופן

 בר־ כקורא פסימי כה איני האמת, למען
במדי כוחה אינה הישראלית העתונות לבב.

רוע לפניה אשר האמריקאית, כעתונות נה
דבר אולם ממשלות. ומתיראות שרים דים

 עצמה העתונות אשמת רבה, במידה הוא, זה
 פינכת את מ־יחך ממנה גדול כה שחלק —

בנסתר. או בגלוי והשרד המפלגה
 של השפעתה בכוח לזלזל אין כך גם אולם

 מע־ בא לא שמוראק מעשה אחרי העתונות.
רא ראשים :פלו ושם פה שני. שה־שמוראק

 הפיר־ גרם לא רבים, במקרים אם, גם שונים.
 קיומה עצם הרי גלויות־לעין, לתוצאות סום
 הוא הבלתי־נרתעת, החופשית, העתונות של

 היא, אלמלא ראשונה. ממדרגה חוסם, גורם
ב המצב היה החופשי. בית־המשפט ואלמלא

, מאד. כיום שונה ארץ
 השפעת על המשפיע חשוב גורם עוד יש

 על רק בנוי אינו שלו פוח־המחץ העתון.
 הצבא אם פרוטות. על בנוי הוא אידיאלים.

 העתון הרי נפוליאון, כדברי קיבתו, על הולך
 אם בתפוצה. כוחו מקור קוראיו. כים על צועד

 בהשוואה קצרה, העברי העתון של נשימתו
 הסיבות אחת הרי האמריקאי, העתון לנשימת

 חוליות־כיסוי להציב בכוחו שאין היא לכך
 עדויות, לגבית מעשי־שחיתות, לגילוי גדולות

 שתספק לפעולה — בקיצור פשעים, לחקירת
 את לפרסם כדי לו הדרושות ההוכחות את

 ד,וצ־ של משפם מפני מחוסן ולהיות האמת
אתידיבה.

(במ המטבע של השני הצד כאמור, זהו,
בש זאת, ליכור לך כדאי המלה). מובן לוא
עמו 16 קונה אתה הקיוסק. ליד הבא בוע
מו גם קונה אתה אך חומר־קריאה. של דים
 מע־ מאד הרבה לבין בינך העומד ציבורי סד

שי־שמוראק.

 מהדהדת כר־לבב הקורא של השניה הטענה
ה זו הרי אותם. קורא שאני רבים במכתבים

 עושים אינכם אבל כותבים. רק ש״אתם טענה
דבר״.׳׳ שום

כהלכה, לרוץ היודע סוס יקרים, חברים
 חלב. יספק או ביצים שיטיל ממנו תדרשו אל

 יכול הוא אין לכתוב. רק לכתוב, יפול עתון
 מיס־ של תנועת־עם, של מקומם את למלא

שלך. מקומך את כנסת, של קד־נוער,
 יותר מאמרים רוצה אינו בר־לבב הקורא

 במהפכה רוצה הוא תוקפניים. יותר טובים,
 במיבצע המונים, בהתעוררות הלבבות, ־ של

במטאטא־ברזל. המצויד נוער של כביר
 ובניגוד כמוהו. בדיוק אלה בכל רוצה אני
שיבואו. מאמין גם אני בר־לבב לקורא
 : להינבא מוכן הריני להינבא, לי מותר אם
ה בנוער גדול שינוי תראה הקרובה השנה
 לחוץ־ הלוהטים הגעגועים עונת עברה עברי.
וה הרועשות.• הפצצות עונת תעבור לארץ.

הד קול יבוא האש, ואחרי הרעש אחרי נה,
 המולידה הדממה — ה׳ בו אשר הדקה ממה

בלבבות. שקטה החלמה
 זאת עובדות. על יצביע העתון י העתון

תעשי לא והעובדות תעודתו. וזאת חובתו
הניר. גבי על נה

מכתבים
החוץ במשרד חשמל עמוד

ם7 להודות לקצמי חובה רואה אני עכל בשם כ  וי
המצפון הישר שי ו  הקלאסית כתבתכם עבור האנו

ת על ני אולם ).799 חזה (העולם החוץ מדיניו
ת ההתקפה מת שי  לא לדעתי. מיותרת שרת על האי

א איננו הקו את קובע הו ש  כל אין כן ועל קיים) (
א אם הבדל מוד או הו עמדו חשמל ע ש בראש י מ

י פיני איננו קו חוסר החוץ. י  או בלבד לשרת או
שרדו. א .למ שרדי בכל קיים הו שלה מ  המנצח הממ

א הפעולה, העדר או הפעולה, כל עי  בן- ו־ הו
ריון. נו

רמת־גן לבנה, אריה
ת על אמת את ידעו רבים ...לא  הרו■ מדיניו

תוק עם רק שלנו, ם ני  נתעוררג רוסיה עם היהסי
ו ע ד ו נ אין לדעת ו ניוו לנו היתה ולא לנו ש מדי

ת ותבוסת המדינה הקמת בזמן חוץ.  ערב צבאו
ת היתה ת פרי החוץ מדיניו בו סי מן נ לא ותו הז

תו כלום האוצר, לתיק אשר  שור תחסום ״אל או
שו״ שכול) (לוי בדי תו קבל א  בדרנה כהעלאה או

ת הנהלתו על ת כספי את המופתי כנו ת הסו הודי  הי
כני וכספי שר כפי המעברות שו ר ני שמא  ד״
שיו רק ? שמורק טו עכ  את ״לחסום כנראה החלי
שור״ תו ולשלוח ה הטדברה. לעזאזל או

רעננה ל., א.
א החוץ ששר אמרתם קב לתפקידו׳׳ הוכשר ״י

מט עתם פלו אינו שדי  לא ביסמארק שי ברמתו ש
שר תנו. של החוץ עגיג את לנהל מוכ  מונזם! זה מדינ

שב אינו ששרת אני בטוח הדש. לביסמרק עצמו חו
ת  הרבה בעיני נראית ישראל שי החוץ מדיניו

ת אחרות ארצות ממספר עצשאית יותר  ותק. בעלו
ה סי ת ומסורס גדולה. אוכלו מטי פלו ה. די שכ מו מ

שה תיו הודות בתפקידו ■צליח שרת מ שרונו ד לכ ז
ם מטי סלו ת מבלי די שראלי. לחיו ד׳י

תל־אביב מ., ע.
מרחבית. מחשבה

אפ )780חזה (העולם נפש*״ ״המשחק במאמרכם
ב כלל בדרך להגדירו שר ת לכם יש אולם כטו  טעו

ת סודי שלון :אחת י ת הכ  המרהב*ת החוץ במדיניו
מן אם כי המדינה הקמת עם התחיל לא  <םני רר ז
ם כן. שבי ם המתי שוני  תבינו לא שנח 70 לפני הרא
ת החשיבות את המ היחסים הערבים. עם בידידו

 ה־ מלחמת תו*את אינם הערבי העולם עם תוחים
ת. ת מלחמת אם כי עצמאו או א העצמ  נקודת הי

ת השיא חו שך היחסים במתי האחרו השגה 7• במ
ת נו

תל־אביב בלומנסל, יהונתן
קרחה פוליטיקה

ם אתם !רבותי צי ת מחמי ת הזדמנו  כל 1 היסטורי
ם ם הסימני ף םו|* שגיליתם מעידי  תרופת את סו

מ דקות תוד קרחת על שערות המצמיחה הפלא
לו חזה בעולם הקרחות בעלי מליוני עטות. יקד כו

שיח. פניכם את מו ד :והראיה כמ מו  של 3 בע
ע )800 הזח (העולם פי כאל מו מון מי הט ראש סי

א כס. שהו ד למדי. קרח נראה כ תו של 5 בעמו  או
שנפרד גליון. מנו כ שו ירשוב, מ  שערות עטור רא
ת. לבנות פעו ופלא. הפלא שו

 וזיפיו קלר, יצחק
 השעיר ראשו את מרנין הנותרות נותב
 5 בעמוד הלבנות השערות בעל .0 (לעזאזל

ריפתין. הננסת חבר הוא
ק עיון אחרי  יר• קלאודיה של בתמונתה מעמי

שב אני )800 הזח (העולם שובה תוק חו  חית־ שני
שנה. היה הריפלומטיים סיס מ

תל־אביב גולדמן, יוסף
העריקים קול
אמת מאמרכם לידי הניע רי ״ה  נרץ׳׳ אדן מאחו

הו בא פעם אי האם ).797 הזח (העולם ש  לחקור מי
שי את ולשאול ת של הצוות אנ ת האניו שראליו  הי

תי המצב מהו ת האמי או מ שראלית בי ע הי מדו  ו
נו עועקים אי מ הם י תי ה העריקים כאחד ז מאוניו

ת אהת כי לומר רצוני אלה בו א לעריקה הסי  :הי
אדן אנשים ת בהנה גרץ כ או מ ת. הי שראלי הי
הי לאד. שמתה זו אין  נדול הלק כי הוכהה זו

שאמר צדק מאתנו מאס :כ שאר לי׳׳ ״נ  פה. ונ
שאמר נרץ צדק ת כ ת שאניו שראליו ת הן י  אניו

שי המקרה את במאמרכם הזכרתם פירטים.  שאנ
מד אחרי חובלם לרב הבה רחשו נרץ א.ק. צוות  שע

ה לאחר זר מטבע להוספת בדרישה לצדם  של שהי
כון. זר. בנמל משבועיים למעלה הו נ  חטוב הצד ז
ע אולם לקוראיכם. מראים שאתם  ניסיתם לא מדו
א לחקור ז האחרים הצדדים את ולמצו ו ב  ש

ם שאינכם בטוחני תו על יודעי שנל נרץ אדן או
 על הברתו של אחרת אניה צוות במלחי חרמה עד חם

 שד שחייה אחרי זד מטבע של הוספה שדרשו
ם למעלה שבועיי  של האוכל בחדר זרים. בנמלים מ
שי נרץ אמר האניח אני :הצתת לאנ ח בעל ״  האני

שה ואני אני מה פה אע צה״. ש רו
ם של עבר למחוק קל זה א ב ולהתחיל שני
לו חדשים. חיים ת. שופעת בארץ אפי חיו ם נו  אמנ

ם העריקים מן אחדים ב יותר מסודרי שר ממה טו
להת יכולה העריקה אולם לעצמם. מתארים בים
שהו יעשה אם חסל ת מ מו ם. במקו  אנו, אם הנבוני

ת את שעזפנו מאו שראלית הי ה. מבקשים הי  למענ
ש כנראה סיבה... לנו שי

אמריקה ״גולת״ עריק,
רמת-גן רצח

ע אני  מרמת- הילדה של המחריד הרצח מן מזוז
שמת זו אין האם ).799 הזת (העולם נן שטרה א  המ
ת או ם המוסדו מי שעי שמתירים המתאי ן לפו  מי

ם מכל ם להלך חסוני  אין האם !ברחוב חופשי
סד ם יאכסן אשר במדינה מו שי ם אנ כני  ז אלה מסו

ת לחנד טהורים לדרוש אפשר אי  לבל ילדיהם ״
ש עם ברו יו  ומטפילד. ילד נשאר ילד ברחוב. אי

תו. סוכריח שים. ישנם לפתו ם כי אם אנ  אינ
ם מצדיקים שי א. טענתם הרי כאלה. מע  ובדרד הי

ת נם כלל שפט בי א שהאדם בזאת. מתחשב המ  הו
חולה.

תנו אין האם ש אשר חוק במדינ עני  חומר בכל י
שע הדין ת. של חייהם פתיל המקפד פו טו  אני פעו

 ע- דפי מעל לפתוח נמרצת בבקשה אליכם סוגה
מקיף. הסברה במסע תונבם

 חיפה קרפף, משה
 הצלולה הגישה את השביר )800(הזד, העולם
 זו גישה יחליף לא אלה, למקרים והמדעית

חולפת. בהתרגשות
שעתו שותיה הסתייננו ב  נוער ״חבורת של מדרי
שת בתי של קיומם להרשאת מתלבט״  קיים. בו

ת לאור כעת, או המאורעו העב בשטח עלינו שב
ת רות ת שכל ולאחר המיניו או בו שחורות הנ ד ה  ־ דו

שמו אן. נ אנו התברר במלו ם ש ה מביני לוגי כו  בפסי
ם״ מהרבה יותר קצת מחי מו ם ״ שבי ם היו אי שי מ  ו

לממשלה. עצור.
טב. שת בתי להקים יותר. והנון מו  ד חוקיים בו

ת צדקנות על לחתו• תי שת מלאכו פ מטו  יהיה אם ו
מה אתת נפש הצלת כדי בזה שלה ורכה. תמי  הממ

מין שיצר חיתה סבורה בטעות א ה שר דבר הו  שאפ
ת בעזרת לכתנו  וחוקים. פקודו

כי דוקא חזה העולם את חעתונים מכל בחרנו

ם אנו אי מכירי ם אנו הרוחנית. תלותו ב אלי פוני
י המצב על מפורטת חקירה לערוד בבקשה כם ו

פו סכם סו שבון של ב ת כמה ח שו שע חסות נפ פ  מ
צע לנו חוסכת היתה שת בית חקמת בממו ז אחד בו
וד׳א הגבר, זכויות להגנת תנועה וים, שאול
קשב ואץ קול יש
א המערכת לחבר לו תיתי  .פסוק ת שהמצי
ח אוסר יתהלל ״אל הקולע ״ כמפענ  חזה (העולם ו

פ ז הרחיב לא מלבדכם אהד עתו( אף )800 בנ
ת הפרסומת על צערו את להביע שו  של התאלנארי

טה של הרצח בפרשת המשטרה מללה הפעו  רחל האו
דן. - ל י ב ה ם ירושל הלוי, יעקב חיים ו

חכמה. לשתיקה, סייג
של הפסוקים פוסק עם להתחרות לי מותר אם

ם לכם הרי כם. שה כיו שה הני ת של החד  משסי׳
שון ישראל שני הבית בל פרסום איז ״אם :ה

ירושלים גרשוני, נחמן לי״•־ מאום לי
?״ לסי אז לי, לא ״.״ואם

מיניות סטיות
ם 100 מכל 90 כי הודעתם שי ת לקויים אנ  בסטיז

ת ניו מה )600 הזח (העולם מי תי הדהי  לגמרי. או
ה לכם מנין רסצי הסכ מחוג ? זו סרברסית אינפו
ז תזה העולם של רים

תל־אביב קיסין, אברהם
וולינג־ הארולד ד״ר של מחקירה דוקא. לאו

 בלאקים־ של הרפואי המלון עורך דונם, סין
הברית. בארצות מון

אליזם. זח מה יורע אני  סאדיזם. הוסוסקסו
ם, כיז ה לעצמי טתאר אני סאסו שיזם. זח פ  םטי

ם-. על שמעתי לא מעולם אולם  איד ״טראנבסטיז
ירושלים ברמן, שמעון * זה את אוכלים

 המתבטאת מינית סטיה היא טראנבססיזם
 לבוש אשה או אשה, לבוש לובש שגבר בנן
גבר.

מעורכת ספרות
ת קבלנו שו ס ברנ רני עו  העולם כי הידיעה את ס

ה הזה כן נמנ שראלי כסו  הראלד יורק הניו של י
(ה הקצר הספור של העולמית כתחרות סריכיוז

ף. כבעל העתון עלינו חביב ).798 תזה עולם עו  מ
שתכם אלא ת שני ת ספרות לבעיו פנו סז מ או כו ב

שיגיכם אחר לם שאר חעתונאיים הי מי ב ה תהו
 על סקירה כה עד נתתם לא כי היא עובדה חיים.
רו. רוצח היה הרחב שהקהל מופר שום עלי להכי

מי ראויים מי היטב לשקול כם ם ו  ראויים אינ
ם שמש פטי זו. בתחרות שו

ירושלים כץ, משד.
 של הסוכרים הראשים אל פנה הזר, העולם
לש רובם להסכמת זכה הישראלית, הספרות

םסים.1נש מש
יוסי שריקות

ם במדור שי מל ע, כתבתם )7*8 הזה (העולם אנ
פי כת קה מחוסר חסוכלת הראל מיכל היו סי כ מו

ת היא כו הצבא מחנה א מצ מו נ כ שק״ם כי כן ו  ב
תו החיילים אנו אחריה. החבריה שורקים או מה ב

כל נמצאת בו נה הננו מי  מקלטי כ' להודיעכם ו
ם רדיו מצאי שה — בסתננו נ יוד אנו במססר. הפ
ם בשק״ם לקנות מטסיקה שמיכל עים א ממתקי הי  ו

שבת ת יו ם של מזיוום ונהני שי  סס- השורקים. האנ
א קנתנו שה השקה שאם הי  לה נעניק בשריקות נפ

תינו. קו שרי ט
 משמיצות יופי ממלכות המסתייגים חיילים
צ׳׳הל

צה״ל דן, מרדכי
ף על )800 הזה (להעולם בוז. רי זיו מ היסטו מ

ש לגו מוסרת החסטוריח בשער. איר  מה בסרו
ח לסני חווה לבשה כו א ץ חתסוח את ש  הדעת. מע

 מזה העולם כי סבור איני לכם, חפבור כל עם
ם והוליבוד ש את לשססר יכולי  הזה, המקורי הלבו

ל על (בערד), שנח 5718 אחרי היום, גם העולה
בריני. השחקנית שי בושה

צפת יערי, יוחנן
״במאבק״ על מאבק

ח א בו שהשתתפתי בויכו מו ביצבץ מכבר י  ש
 על־ המלחמה לפני שהוונא כתב־חעת במאבק, של
רי ידי מיכאל אבנרי או שניהם אלמז, ו ם ש עי פי  מו

 היו סזח. העולם מערכת חברי ברשימת כעת
עני. חיה זח עת כתב כי שטענו היו כנ טענו ו  ש

ה חהיפך. את א ביז קשר יש האם ? האמת מ ט ב
ד ז חזה העולם וביז בה אי שר ו  את להשיג אפ
* ? וברות חב

תל־אביב אלטשולר, יוסף
 של ריבונו של ידיו במעשי יתחרה מי

? הזה העולם
 בס• שחיה במאבק, בין קשר כל אין •
 עתון שהוא הזד״ העולם ובין רעיוני, און

 חמש את לקבל המבקשים לאינפורמציה.
ש לראשון (פרם שהופי׳עו במאבק חוברות

המ בצירוף אבנרי, לאורי בנתב יפנו אזל),
אחת. לירה סן על חאה

השלס
ר*,בבא

ר הזצבועון י ו צ מ  ה
ה ל י צ מ ר ו פ ג ־ י א

במדינה
 (מפ״ס) וילדה ילדגמפא״י)

מתרח במעין, חרוד״ם, עין
ערו הראשונה• בפעם צים
 הסתכלות (לאחר הילדה מים.

 לי אמרו ״לא בילד): ארוכה
 בין מה ההבדל נם שיש

למפא״י.׳׳ מפ״ם

בהמשכים המלון
את הנושא אדם — ז. גנרל

ל צמא כתפיו, על אישיותו
 ההיפך בקורת. ושונא שלטון

מאלוף. המוחלט
 החושב אדם — ז. גאון,

 לשכנע ומצליח לגאון עצמו
הזולת. את זה בנתן

מכתבים
 מת אני ! תצילו !הצילז (

 של לילה ״התקפת 1 מצחוק
 זו גם האם — מאו־מאו״
ה על תאמרו ומה (סנסציה?

: הזאת תמונה

 שזו סיד תבחינו בודאי
 ממלחמת סנסציונית תמונה
 הרוסי, הסור פינלנד.—ךוסיה
 (לסע• לבנים הסוואה בבגדי

 עבר סכל מוקף מימין) לה,
 לא מוסווים פיניים חיילים
ה השלג בגלל מהם. פחות
לברוח. יכול הוא אין כבד

 בידי שעלה להוסיף לסותר
 סיססן על ידי את לשים

 שומר כשהייתי זח היסטורי
 סטאלין. של (השני) ראשו

נא בברית־המועצות פרסומו
ה הגנרל בגלל בהחלט, סר

 דגל הסרים (במרכז) רוסי
כניעה. לאות גזול לבן

סמבא, מוחמר
(לשעבר) מוסקבה

401 חזה״ ,חעולס


