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דעו לביטוי במה משמש אינו זה עתון
 בשביל טוב זה עורכיו. של הפרטיות תיהם

העורכים. בשביל טוב תמיד לא אבל העתון.
 העתון בדישו. החסום לשור הם דומים

 כי ואם עליונה. התאפקות מהם דורש
 של אוביקטיביות להשיג ניתן תמיד לא

 הרי ודם, בשר של אנשים בקבוצת 100/״ס
 לפעם, מפעם שתחשוב, כדי קיצונית די היא
משלו. דעה בכלל אין מאתנו לאיש כי

 בשורות רוצה, הייתי האדיבה ברשותך
 כמה לבטא רצוני זה. כלל להפר הבאות,

פרטיות. מחשבות

העי בשאלה כי מאמין אני :כל קודם
 האמת אין המדינה, קיום עצם שאלת קרית,

לך. לציבור, נאמרת
 גבולות לאורך הנעשה על האמת לא

מדינתך.
מעו זו מציאות אשר ההד על האמת לא
בעולם. ררת

מא תרגום תמצא זה בגליון אחר במקום
 אמנם, מ״ם. האמריקאי השבועון של מרו
 הגדולים האוהדים עם מעולם נמנה לא טייס
 שמאמר ספק אין אולם מדינת־ישראל. של
 חושבים אשר את יותר, או פחות משקף, זה

 אור שופך והוא העולם. רחבי בכל מליונים
 של והפוליטי המוסרי מצבה על מאד חיוור

המדינה.

 ישראל בין היחסים ניתוק על הידיעה
 מפנה על הרבות והידיעות לברית־המועצות,

 ארצות־הברית, בבירת ישראל לרעת רבתי
 רבים הישראלי. הקורא על במהלומות ירדו

 שר־חוץ, כי סבורים — זה עתון וביניהם —
 ללכת; חייב כאלה, איומים כשלונות המסמל

 שבכלל במידה להם, שגרם המדיני הקו וכי
יסודית. רביזיה טעון כוה, קיים

העי זה שלא לשכוח עלולים כולנו אולם
 הזירה בוושינגטון ולא במוסקבה לא קר.

 הזירה הישראלית. למדיניות־החוץ המכרעת
 ברבת־עמון. בבירות, בקאהיר, היא המכרעת

 הישראלית מדיניות־החוץ פשטה לא זו בזירה
 רגלה כי לפשוט. מה היה לא הרגל. את

זו. קרקע על דרכה לא מעולם
 עתיד גם קבור כאן הכלב. קבור כאן .

 הדולארים כל העולם, בעיות כל האומה.
 ועירה לגבינו חשיבותם ומשפטי־הטיהור,

במר נשתלב האם :זו שאלת־גורל לעומת
 ? חדש יעוד לקראת אותו ננהיג האם ז חב
י אותנו הוא יקיא שמא או

 בדמות בשדה־הקרב, זו בבעיה נתקלנו
 לא עצמה המלחמה בימי כדורי־עופרת.

ה ולא החיילים לא — פתרונה על חשבנו
 שהיו לטעון יכולים החיילים פוליטיקאים.

 לטעון יכולים אינם הפוליטיקאים עסוקים.
זאת.
מפוק בשביתת־נשק הקרבות את סיימו הם
חד בצורות נמשכה, עצמה המלחמה פקת.
 הניר, דפי על ונחו שכבו הם אולם שות.
 דבר ששום וקבוע, יציב שהמצב הנחה מתוך

בדם נקבעו אשר שהעובדות ישתנה, לא

וקיימות. שרירות תישארנה הקרב בשדה
נוראה. -טעות זוהי

 ביומו. יום מוי משתנה במרחב המצב
נ ־ עובדות  הצופנות עובדות נוצרות, חדש̂ו
איומות. וסכנות גדולים סיכויים בחובן
 טוב הוא נגיב אם מתווכחים נגיב. קם

חשי חסרת אך מעניגת, שאלה זוהי רע. או
 פלא. חולל שנה חצי תוך קיים. נגיב בות.
 20 של עם המרחב. מפת את שינה הוא

 וחסר־אונים, רדום שנה לפני שהיה מליונים,
רגליו. על קם

 של קומתו לשעור מגיע אינו עוד נגיב
בהת מתקדם הוא אולם הגדול. תורך אתא
 של הסיכום זה ואם' זו. רמה לקראת מדה
 י שנתיים בעוד הסיכום יהיה מה — שנה חצי

 רק לא ? שנה 20 בעוד ? שנים 5 בעוד
? בעיראק בסוריה, גם אלא במצרים,

 השוטפת זו מהפכה מול אנחנו עושים מה
ז המרחב את

 הראשונה, מהפכתו את נגיב כשתולל
 על יפים רעיונות כמה בן־גוריון דוד ביטא

 בקאהיר ההגבה היתד, העולם להפתעת שלום.
 רמזו המעטות המלים למדי. וחיובית זהירה
 מקומות בכמה לשמוע. מוכנים אנו :בגלוי

רבי־משמעות. גישושים הורגשו בעולם
 חיכה העולם כלום. לא אז ? מה ואז

 למעשה המהדהדת, להצעה הגדולה, לג׳יסטה
ה משרד־החוץ של ההיסטורי הפסיכולוגי

 או הממשלה ראש של אולי או ישראלי,
האש את שתפרוץ הגדולה להצעה הנשיא.

 פני על ומרעננת משחררת רוח שתעביר נב,
 שתקבע האחת השאלה את שתחשוף המרחב,

 הערבי העם גורל העברי, העם גורל את
המשותף. המרחב וגורל
 פוליטיקאים כמה נאמרה. לא אחת מלה אף
 על הנאה מרוב רעהו, גב על איש טפחו

המצי שהצליח. הערמומי, הפיקח, התמרון
 מסע־השוד נמשך שהיתר,. כפי נמשכה אות

 להתעשרותם ישראל, ערביי רכוש נגד הגדול
 נמשך אפלות. דמויות כמה של הפרטית

 הערביים, הפליטים כלפי המאקיאבלי היחס
חל מעביר שהיה יחם והרעב, המגפות מוכי
 חם המדובר, היה לו — בעצמותינו חלה

 המלחמה ונמשכה יהודיים. בפליטים ושלום,
הגבול. על הזעירה

 ירושלים. את הצלבנים כבשו שנה 854 לפני
 היא — מדינתם של במפה להסתכל כדאי

משהו. מזכירה
 חומות מוקפי בירושלים, ישבו הצלבנים

 הצליח אשר עד ישבו הם שריון. וחמושי
 — אל־דין צלאח — אחד מוסלמי שליט
הש הם נגדם. המרחב עמי כל את לאחד
 לענין העשויות חורבות, כמה במרחב אירו

וארכיאולוגים. מטיילים
 אין גט לרוב. מטעות היסטוריות הקבלות

 .יגיב. לבין אל־דין צלאח בין בולם דמיון
 הירהוי לעורר חייבת הקודרת הדוגמה אולם
 שאלה מציגה היא חושב. אדם כל בלב צונן

 גורל על המופקדים למעטים מצלצלת, ברורה,
הרבים.
 ? שהיא תשובה איזו ? חשובה שמעת האם

אתה. שמעת אולי

מכתב־ס
עלובה חלוציות

שומר של המדריכים על כסב )800( הזח מעולם  ה
 פעיל. לשרות ולהס"*ב לחזור שנקראו הצעיר.
פה אד מאד. טובה בכללה הכתבה  לאכזב עלול סו

בד תמה. אני קוראה. את  את לכנות יכולתם כי
שריד הבעיר השומר  לתנועה שנותר לפדי עלוב ״

ת״. בי ם עבמכם שאתם תנועה ההלו  אותה מכני
תו תר״. החזקה ההלובית ״התנועה מאמר באו ביו

 פתח־תקוה אלמוני,
 הצעיר השומר אל מכוונות היו לא המלים

ת כלל אל אם כי  החלוציות, הנוער תנועו
 בהשוואה אפסי המזל, לרוע בנוער, שחלקן
החלוצית. התנועה לצרכי

המחר מחפשי
תב, )800( הזה העולם ת לתמונה מתחת כו  בענ
 הדברים את השאר. בין מתווכת״. ״פעולה הכותרת

ד שלח בן־גוריון ״דוד :הבאים מזכיר את מי
שתו את לנתק שרף, זאב הממשלה,  ממגעה א

ת עם ההדוק חו  אלו, שורות בקוראי רק המחר״. כו
אל לי התגלה שמו ם ש קוני  את בארבנו מייבג מי

ת המחר״. ״כוחו
 בני־ברק דרפל, מאיר

מסחר. היום התגלית טובה
ניחוש שד גורלו

ב עניתם. )796 הזה (העולם המכתבים במדור
בן החוין משרד דובר של למכתבו תשובה  רא,

ם תהיו במרס ב־נ כי דפני. כני  עם להתווכח מו
שרד של חדש דובר ש קרה מה החוץ. מ  • לניחו

ה חרמון, צבי פ  חי
 דוברת: היתה במרס ב־ו החוץ משרד דובר

טל־יפת. אלה
מאוחרת תגובה

טור מזה ללמוד עלי מה  הופתע מקארתי שהסינ
 הודים אמריקה בקול העברי השידור של מסנירתו

 1)797( הזה בעולם התפרסמה זו שעוברה לאחר
 ירושלים קירמאייר, יהודית

 קוראי על נמנה אינו מקארת שהסינטור
הזה. העולם

העצמאות תרומת
פן כהלכה שניבלתם שמחים הננו או ב  את נאה ו
ת החומר דו  (האמריקאים) המרינס חיילי שתוף או

ת״. מלווה ״יום במבבע או  הוד הפעם אולם העבמ
ה. הקוין על לוותר שאין כנראה לטתם  שכן שבאלי

חה :הרבים את והטעיתם טעיתם ת מל  העבמאו
אינו מגבית אינו ת מאסף ו  מרינת עבור תרומו

א המלחה של ייחודו ישראל. . הו כו  מהווה שהנו ב
ח לסייע תכליתן אשר השקעות מפעל  תע־ בפת,

ה. של וחקלאותה שייתה המדינ
הישראלי, המשרד מנהל רייקוס, יעקב

העצמאות מלווה מפעל
המשטרה לטובת

 בחת־ במקצת שהגזמתם חושבים אינכם האם
 הזה (חעו*ם המשטרה עתון על המצויירת קפתכם

שב אני ? )800 מי של שכוונתם חו א 999 יוז  הי
שון. בנליון הצליחו לא ואם טובה.  אין הרי הרא
טין לבטל ה לקהל לתת רצונם לחלו  על אינפורמצי

ה חיינו של החשובים השרותים באחד הנעשה
 את המשטרה תתקן שני בנליון אולי פנימיים.

ת ? הבוסר טעויו
תל־אביב בר־חיים, ש.

הסטודנט קול
שך חיכיתי ע במ  );800( חזה העולם להופעת שבו

בו הייתי בטוח  בדרך בטכניון הסבסוד על שתני
בו אוכזבתי הגדול לדאבוני הנאותה. כז או  כל ו

לקורס. חברי יתר
ע שרק נכון זה אין שבו  לנו הודיע שעבר ב
מו דבר ;החדש התקנון על רטנר פרוס.  של קיו
ם ידוע זה תקנון ת כבר לסטודנטי שי  השנה מרא

פה היתה אמנם. האקדמאית. ה תלמידי של אסי
וה רטנר פרום. של בהשתתפותם הראשון קורם

פה אלא תובל, האקדמאי מזכיר  נקראה זו שאסי
הש את להסביר כדי הטכניון. נציגי ידי על

כון זה אין החדש. לתקנון בקשר קפותיהם  שה נ
ם דנטי ת להבחן נדרשים סטו  כבר הראשיים במקצועו

שון. בסמסטר ת הבחינות הרא עו  הראשיים במקצו
ף נערכות והמשניים  השנה. בסו

ף אם מצדי העזה זו תהיה לא סי ה שבעיית או
 כולה. המדינה בעיית להיות, וצריכה הנה, טכניון

צאו מכאן  אלה המדינה. של המחר מהנדסי י
 להיות עתידים כיום. בזלזול. אליהם שמתיחסים

ה וההנדסץים הטכניים הכוחות  להא מזדקק שהמדינ
בעתיד.

חיפה הטכניון, א/ מקורס סטודנט
עד בין הבדלתם ולא שטעיתם לי איכפת לא  מו

שפט את וששמתם לסמסטר הטכניון :המ נו ״  אי
סד סי״ מו  פרוש. בפי ולא גולדשטיין בסי פילנטרו
ה אותה אולם רטנר. שי ה דבר על מנוסחת מע
סטו באסיפת הקריא רטנר פרוס. אשר תקנון

תו דנטים או אליזם״ ו היו להעיר פקחי ״רי  אלה ש
ם דפים סי ף בכתב מכו ם/ צפו שהסטודנטי  החלו ו

א לדבריו כתגובה לרעוש  להדים נאלץ היה והו
!מדי יותר כבר זה קולו. את

חיפה הטכניון, ,,א קורם ועד חבר

ת כ ר ע מ ם ל ל ז ע ה ׳ - ׳ ה ז  ה
ר ש1ד

 פיקודי נסיון בעל משוחרר קצין )1
ל פלוגה, מפקד לפחות ומיגר,לתי,

 מוכן להיות צריך מיוחד. תפקיד
לביתו. מחוץ חדשים 3 משך לשהות

 יומיים של לעבודה נסיון, בעל מגיה )2
 להגיע אפשרות עם בשבוע, מלאים

יותר. אחראי לתפקיד
 הזה״, .העולם מערכת לראש בכתב לפנות
מלאים. פרטים בצירוף ,136 ד. ת.

מיניות סטיות
שך ת 19 במ י ידעתי לא חיי שנו ה בתורה נ

ה לובה גבר לבוש לובשת ת בסטי שטה סיני  ש
שיו עד ).801 הזה (העולם ״טראנסבסטיזם״  עכ

שהו שזה תמיד השבתי שור מ ת הב  לחלוציו
תל־אביב וותיקה, טראסבססיסטית ק., רות

הפסוקים תחרות
ש אחרי ם שחידו  עורכי של מחלה הפד פסוכי
 מוכרח אני להתאפב. יכול איני הזח, העולם ובוראי
א יאמר מה תרומתי. את לתרום בי או הנ כי ( ב  ס

 ופביד מפובפבים איש־עסבים לכשיראה המדינה)
ם נבוה ממשלתי לכו ן ברחוב מסתובבי ם ״הי  שני

חדו אם בלתי יחדיו, ״ ז שו
 תל־אביב וולמן, דניאל

(בדרגה).״ לעליה גנב ״...וסוף
הדולרים ציור

תבו מייזלם הסתמך עליהן העובדות ה על בכו
כז היו לא )798 הזח (העולם שטיינחרדט צייר :
מנו הפקיד לא שטיינחרדט מר ברובן. נות  את בז

 והוסכם ל״י. 432 סך אלא ל״י 300 של הסכום
ה החליפין שער לסי תמורה על שעח אותה
סכם עוד דולר. 900 : רשמי  שבאם שעה אותה הו

 הדולרים 900 את להחזיר יוכל לא שטיינהרדט
אתו בעת צי ראו הברית. מארצות י  את הצדדים י

סל הענין ״י. 7 432 של התשלום סמך על כמחו
די היה לא למעשה ם שטיינהרדט מר כי  900 סכו

א הברית. ארצות את עזב כאשר הדולרים הס הו
ש ההסכם על תמר הקיימת. הקרן עם המפור

שיינהרדט מר שה שט ם זה עו  עבודה רבות שני
ת תי מו והצדדים הקיימת הקרן בשביל אמנו  הסכי

א פשרה לשם ת יעשה שהו מו ת עבודה כ מ  מסויי
ב על תשלום. ללא הקיי הקרן תחליט העבודה טי
אין מת ם סה ו שו  קרקע ״במקום של שאלה מ

״ ת. תמונו
ע דון לתואר בנונ ט ״ שו  בי־ בו החוק״ של קי

תי. ניתם אד שקל שאציין בזה אסתפק או לת מ
א על דין, עורך קוף דו את ממלא שהו  הצ- תפקי

ם לעזור בורי שי אחרים. לאנ
ירושלים עו״ד, וייל, ריכרד ד׳׳ר

לבלש בכור
״ לבחור יוסיף שלא ״הבורא  )800 הזח (העולם א׳

ת מזיל ש המפלגה על תנין דמעו  37 רב לה שי
ת אחוזים ה העם, מעולו מעיז ב ו ת דעסו  בפעולו

ת שאיו שיחות האזנה בנון ח ת ל רי פרטיו שי  במכ
ם. שידור חדי מיו

שווה האסון. למרבה  של שלטונה את הבורא מ
שלטון זו מפלגה ארי. ל ט אלי ט לו אכן, טו א מז  הו

שלטון נו אצלנו שה תו שוכח כזה. אי  שאם בורא או
תן היו לא ת או ח ההאזנה פעולו שיהם עד ופעו  מע
ם של ם אלמנטי מי לדת (בעלי בארץ מסוי  ״מו

ה״ אינטרסים שני ם היינו אז כי זרים) ו עי  מגי
ת לשלטון תו אחוז 99ה־ מפלנ או  לא בורא ו

ב חיה יכול  היה חזת העולם כי שכתב, את לכתו
הבא. לעולם עוכר

ם טוב שי ם, אותם עו ם מאזיני  ומבבתים. משניתי
תנו על השומרים פני מדינ לדת בעלי מ ה״. ״מו  שני

אוזן פבוחה. עין ת ו ע מ שמרו שו תנו ע? י  מדינ
ם ספני ת. אויבי מבי

תל-אביב רביש, ישראל
לבקר? אסור
בי, מכבר בכל נלהב תומר הנני בטי בי  אולם או

שיסת אתכם להכליל לי בשה אני מבברים בר  ש
של. החוץ. שר את מכבד.  כל א מ בערתם למ
.199 הזה (העולם הצדעה שה ידיכם הרפו )  ממע

תו להכין תצליחו אשר עד זה זול  כראוי. או
ת מ עו את י שטרה את אתם מבערים ז י זמלנ המ

ת לה שים שלונו ם אינם הדעות לכל אשר כ כי  שי
לה.

 רבים, כנסת חברי נם אלא אתם, רע שלא נכחתי
 על המתאים האדם־המוסד את לבער למדו טרם

תיו, שלונו ת להרביע ולא כ שלונו  על אחריש של כ
ם של נבם שי לי כלל אשר אנ כ ן ו ם אי  מי יודעי
הם.

לון חלפון, יעקב  חו
 סבורים זזנושטרה שר או החוץ שר אם
 להגיב היא וחובתם זכותם כראוי, הובנו שלא

הבקורת. על

העולס
א ב ה

עון שבו ר ה י ו צ מ  ה
ה י צ מ ר ו פ - נ י א ל

בהמשכים המלון
 צבאי ארגון — ז׳ אצ״ל
 היתל שמטרתו מחתרתי

הב העליון הנציב גירוש
סמכויותיו והעברת ריטי

בן־גוריון. דוד לידי
 צבאי ארגון — ז׳ הגנה

 היתר, בין שנועד, מחתרתי
 בן־גוריון דוד על להגן
אצ״ל. מזימות מפני

השירה מדור
 בנען ילד היה היה

 מהפכען להיות שרצה
:לרות הוא אמר

 פשוט, הוא הענין
ולמ מפה לקחת צריכים

ולכ ארץ־ישראל את חוק
כנען. זד, במקום תוב

: שקרא איש היה היה
למשק. בוז

 אל — ישראל גיבורי
הנשק.

 ישראל למלכות
 בבל את לכבוש צאו
ואכ בינתיים אשב ואני

גבורה על שירים תוב

1 מס. הבלשי החידץ
ממיט קפץ כדורי ״בם!״

בבה שאל ?״ קרה ״מה תו.
ט לה. שו ה השיב מאד,״ ״פ

ה חוקר. ״.7---------פה ״הי
ה בין — ז שם היה (מה

כלום). יוגרל לא פותרים

802 הזה״ ,העולם


