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תזמו :במינו מיוחד מקרה קרה השבוע
 שם נתנה לנצרת, נסעה מחיפה עברית רת

 ניגנה השאר בין הערבי. לציבור קונצרט
 כאליל בשם מקומי, ערבי כומר של יצירה

ג׳מאל.
 תשו־ לעורר יכול כזה שמאורע מוזר אולי
עב התישבות של דורות שני אחרי מת־לב

 דובר הרבה האמת. זו אולם בארץ. רית
 ניחם ואורינטציות אידיאולוגיות על אצלנו

וה התרבותי האישי, המגע אולם לערבים.
 העמים, שני בין הגשר שהוא הפשוט, חברתי

 — הרמים לדיבורים טעם כל אין ושבלעדיו
מעולם. קיים היה לא זה מגע

האמי השאלה נעוצה שכאן מאד יתכן
 בלי למדינה עתיד אין כי שסבור מי תית.
ה עיכול וכי העמים, שני בין הדוק .מגע

 חיוני, הוא המדינה בגוף הערבי מיעוט
מ בביתו. מתחילה הבעיה כי להבין עליו
לגבו מעבר אחוות־עמם על לדבר גוחך
 ביי כפול גטו של חומות כשקיימות רות,

 כשהמרחק ;וברמלה ביפו וערבים יהודים
 חיפה בין מאשר יותר גדול לנצרת חיפה בין

לניו־יורק.

 של במכתבו בטוי לידי באה הפוכה דעה
 מלח־ שנים כמד, זה המנהל שרון, אברהם

המדי מן הערבי המיעוט להוצאת מת־יחיד
נה.

ה של למכתבו כתשובה שרון, לנו כותב
 בהפו־ שהתפרסם קאסם כמאל הדרוזי צעיר

: )787( הזה לם
ב פה שעבר מה כל לאחר כי היא, דעתי
 מלחמת כולל — האחרונות השנים עשרות

 הארץ של רובה וכיבוש שלנו השחרור
 שנים־ במשך כי להניח אין — על־ידינו
שררו לפחות, הקרובים, הדורות שלושה  י

 בין לבינם, בינינו והרמוניה יחסי־שלום כאן
 אנחנו אם ובין בכך אשמים יהיו הם אם

האשמים. נהיה
ול להתאמץ עלינו כי אני סובר לפיכך,

שה הגדול, ולעולם ולהם לעצמנו הסביר
 הוא לבעי־תם והצודק הסופי הריאלי, פתרון

באמצ ובהגינות, בשלום יציאה :ביציאתם
 אוכלוסים החלפת מיוחדים, הסכמים עות

רכושם. בעד ובפיצויים בכך, וכיוצא
הערב שהמדינות נגדי טוען קאסם מר

 מתאמצות שהרי לקבלם, תרצינה לא יות
 יוצאו. שם, נמצאים שכבר שהפליטים, הן
לאר הגיעו הפליטים : לענות עלי כך על

וכ המלחמה, בהלת בתוך השכנות צות
 לסדרם קשה ולכן כל, בחוסר מכך תוצאה

מוס לרסדר מתכוונת הצעתי ואילו ולעכלם.
מ שלום, בתקופת ומתוכנן, מחושב כם,
הגור ארבעת מצד ריאליסטית תפיסה תוך

 ישראל, מדינת ישראל, ערביי :שבדבר מים
ואו״ם. ערב מדינות
 בפומבי מסר חכים ג׳ורג׳ החשמן כב׳

 עשרים הוא בסוריה אדמה דונאם שמחיר
עש הישראלי לפלח כשנקנה לכן, פרוטות.

 דונאם תמורת אחיי, בין שם, דונאם רים
 דו־לאומית, מסוכסכת, בארץ פה, שלו אחד
 שיהיה להניח יש יהוד״, ״אל שלטון תחת

 נם־ מתוך להם כשנעניק ביחוד שבע־רצון.
וה האירגוני הטכני, העזר את גם יונגו
להתיישבותם. מדעי

 גם מרובה במידה יהיה שזה הדבר ברור
 הרי אלה. אחים שתקלוטנה המדינות לטובת
ב עשרות זה משתדלת למשל, עיראק,

 ערביים. חקלאים מתיישבים לקבל שנים
 של בלבד העיקריות הארצות שש של שטחן

 ושש מיליונים לארבעה בערך עולה הערבים
כמ היינו מרובעים, קילומטרים אלף מאות

ש בה אשר כולה, אירופה של לגודל עט יו
 נפש. מיליון וחמישים מאות כארבע בים

 ויל־ ,המפורסם האנגלי ההשקאה מהנדס
 מרובות, בארצות הגדול הנסיון בעל קוקס,

 שנים במשך ומדידות חקירות אחרי הוכיח,
מקי בהשקאה לבדה, בעיראק כי רבות,

נוס תושבים מיליון לחמישים מקום יש פה,
פים.

ההמו העליה ״לאחר כי קובע קאסם מר
 לא אחדות ערב מארצות היהודים של נית

ה יהודים מספר הערביות במדינות נשאר
שב הערבים למספר כלשהו ביחס עומד

 מספרי לפי לגמרי. הוא וטועה ישראל.״
האר בשבע עוד ישנם הסטאטיסטי המשרד

 אלף וחמשה כשבעים בנו, שנלחמו צות,
מיליון. כחצי אפריקה ובצפון יהודים,

 רבים, בחוגים מאד השכיחה טענתו, על
 להקל כדי הרבה עושים ישראל .ש״ערביי

עני המדינה,״ של הכלכלית המצוקה את
 ויקצר שונים במקומות אחת לא מראש תי
 אי־ אעיר תשובותי. על לחזור המקום פה

״מ במדינתנו שהערבים אמרתו כי רק פוא
 ושלושה משלושים יותר לשווקים ספקים

 בישראל״ החקלאית התוצרת כל של אחוז
 אלא מספקים הם אין עיקר. כל נכונה אינה

 כלומר, אחוז, ארבעה־עשר—כשלושה־עשר
בערך. באכלוסיה, אחוזיהם כמתכונת

דע את לגמרי כמעט נוגדת האישית דעתי
ה מן להתעלם אין אולם שרון. של תו

 החושב במדינה המעטים אחד שהוא עובדה
ב הרצינית הבעיה זו, בעיה על ברצינות

 רוב וגם האנשים, רוב עתידנו. של יותר
משי כי כנראה, סבורים, הממשלה, פקידי

למחשבה. מתאים תחליף היא בכתף כה

(\ כ

מכתב־ס
ומיץ דם

 רסור־ היתה )811 זזזזז (דזעולם בירושלים״ ״דם
 והנפגעים היריות רל, לא פעולה. של קלאסית טז׳ה
הנבול. על החיים בעיית לכל הרקע גם אלא

 חיפה דורון, יהודה
אינפור שום ירושלים, הרבה דם, מאד מעט

מציה...
 תל־אביב חכים, אליהו

1 עגבניות מיץ לא אפילו —
באר־שבע יואלי, עזרא

 יתר ישתגע שלא :בירושלים לצלמכם עצתי
 או,רת נבול. הקריה כל אחרי ברדיפתו חסידה על

כקרבן. — שלו תמונה תופיע עוד
ירושלים פנחס, דניאל

לג׳למי מאך מאו
 בחידוש ומעונינת רוצה ישראל ממשלת אם

 עליה רוסיה. עש והתרבותיים ד<יםלומטיים היחסים
 המולדת״. ״חזית לעצמו הקורא הננע את לבער

 נ׳למי שערי את מחדש יפתחו אם אסוז יהיה לא
 הניעה העם... על קלון הממיטים הללו, לפרחחים

עליהם... השתלט שהמשטרה השעה
טבריה פ. מ.

 כנישה ממש בארץ הטרור ענין לכל נישתכם
להש יכולה שמשטרה שמעתם איפה תינוקות.

 יותר מוכשרים שוטרינו האם ? מחתרת על תלט
? בקניה סאו־מאו את לחסל המנסים מאלה

תל־אביב לוין, ירוחם
? מת או חי

 )809( הזח העזלט כתב העצמאות יום בנלית
טעם. של דברים

 לדפוסים בכמיהה מרגישים הנוער מביז רבים
 רק אינם שלה והאידיאלים שהציונות חדשים
 הנוער בירוקרטי... מנננת נחלת או כתובים דברים

מחשב תתפתח שבעזרתה קבועה ויכוח לבמת זקוק
 העולם שואת שאליו המבטחים לתווי ותגיע תו

 המשיכו תירתעו, אד שאיפתכם. כנה אם תזה.
שאי הניונות, מסמכים, תעודות, תמונות, לפרטם

ותכ הקרוב העער הוא שנושאם ורעיונות פות
העתיד. — ליתם

יגור נשר שפירא, יהודה
 הרצח לאחר מוסרית מבחינה נקבר הפלמ״ח

יא אי אלטלנת. בעולי אנשיו שערכו המתועב
ב דיר־יאסיו כובשי את הםלמ״ח אנשי שימו
 הסכם הפר הםלמ״ת — בינלאומיים הסכמים הפרת

לבן. דנל המניפה אניה על בירותו בינלאומי

 ז?* עצרי(/ אני(! על בירותו — לאומית וברית
ועולים. ברזל מביאה

ירושלים מנוח, יעקב
 ה־ האם :היתה ותסצויינת) הריפורטז׳ה כותרת

 שהוכיחו עמודים חמשה תוכנה: נקברו פלמ״ת
 מחוכמת, עתונאית נישה זוהי כי יתכו מת. שלא

 הייתם לדעתי אבל צורך. ללא הקורא את למתות
תו״ לא ״הסלם״ח בכותרת: לכתוב צריכים מו י

נתניה אוריאל, אברהם
עתונאי שד ידידותו

 כתבתם אשר עד תמהוני את להביע לי הרשו
 (העולם אלסטון רוי הבריטי העתונאי אודות על

).810 הזה
 אישית. הכרה אדמטון את כמוני המכיר כל
— והנון ישר עתונאי בארץ יש שאם יודה
 מקומו כי ידע אותו המכיר כל אלםטון. זה הרי

 אורד כמו העולם, אומות חסידי עם אחה בשורה
 לא אלפטו! כי ידע הוא בלסור. ולורד וינניט

 מאתנו, רבים כרונמה הנצורה מירושלים ברה
 ל־ דם ותרם טבדנו אה סבל כאז. ישב אלא

 ב- כתב שאלסטוו ירע הוא הפצועים. לוחמינו
 אותי. מעליב ״אתה : בתיו״ למר הגלוי ״מכתבו

עמי.״ ואה ארצי את מעליב הנך כי
 עומדות אינן אדסטוז שד דעותיו :העיקר אד

 כלפינו ועמדתו במצפונו בנד לא מעולם למכירה:
 היתה הלונדוני בטייטס ונם פוסט בנ׳רוסלם —

וידידותית. ישרה תמיד
ירושלים להב, אפרים

 של אישיותו את תקף לא הזה העולם
 אל־ ני העובדה את ציין הוא אלסטון. רו׳

 דבר — ישראל על דעתו את שינה סטון
החופשי. כרצונו לעשות רשאי שהוא

ההכרה על הקרב
 דיר-יאסיו הכפר של הפצועים מארבעת כאחד

 התנמולים קציו החיטה עי ערעור הגישו אשר
עמ אה להעריך אני בא בנכותנו. להכיר לא

ב השוררת ההפליה עד )810 הזח (העולם דתכם
לדם. דם ביו המבדילה ארץ,

 אני מהנאה בהו, שהשהתפפי הפעולות כיתר
ו לדעתי, דיר־יאסיו. שד בפעולה שווה במידה
אפ לחיילינו זו פעולה נתנה הישוב, רוב לדעת
ברי אחרי הארץ לכיבוש להתקדמות יתר שרות

 יותר חמישי מניים אותנו הצילה הערבים. חת
 יותר השפיעה הפשיכולוניה השפעתה ואילו גדול.

אחרת. צבאית פעולה כל מאשר
 הישוב רוב ואתו אבנרי, שאורי אני יודע
 אינם אר הפעולה, את בלבם מצדיקים בארץ
 בשחרור מכריע הדק לה יש כי להודות רוצים
ה העולים של ורובם העליה ובקליטה הארץ

 רמלה, יפו. בגוו: הנטושות בערים שוכנו חדשים
 או יאטיו. דיר פעולת רק אשר
 — זו לפעולה שנערכה הפרסומת נכוו, יותר

 מי תשפוט באמת ההיסטוריה .להתרוקנותן) נרמה
צרי — ההיסטוריה של למשפטה עד אד צודק.

לחיות. כים
ירושלים ד,לפרץ, אריה

 היתה דיר־יאסין פעולת כי על מערער ...אני
 ריאליים. חישובים איו הקרב בסערה מכוערת.

 הרבה לנו וחסכה לברכה היתה יאסיז דיר שעולת
קורבנות.

ירושלים רוזן, מ.
אנו היתה יאפיו דיר פעולת אם יודע אינני

 פעולת :לי ברור אתר דבר אך לא. או שית
 זולו שבט למנהגי יותר מתאימה התנמולים קצין

האפריקאי. בנ׳ונגל
תל־אביב מורחב, יהושע •

 התגמולים לקצין עושה הייתי יכולתי. ...אילו
ל עשה שאצ״ל אומרת שהממשלה מה הנכבד
דיר-יאסין. תושבי

טבריה כהן, אהרון
ודעות עובדות עד

 (על שנתפרסמה שהכתבה לציין לי נא הרשו
 )809 הזה העולם המודיעין. שרוחי בסדרי שינויים
יכו עובדות אתת. ומסקנה עובדות מספר מכילה

 מעובדו־ כמת נכונות. ובלתי נכונות להיות לות
 הרי מסקנות, להוצאת אשר נכונות. אינו היבם
 דעתי עניות לפי השקפה. בהבדלי תלוי הדבר

מוטעה. היא שלכם המסקנה
פרלמן משה

ירושלים המודיעין, שרוחי מנהל
שער-וריה

 (העולם הייורת ריטה עד בכתבה הנאמר מתוך
ל לועג כותבה כי להסיק היה ניתן )811 חזה

 בסרט לרוב המצויים ההוליבודיים הארוטיקה סממני
 עצמו הזה העולם מסייע מאידד, אולם שלומית.

 את המראות תמונות בהדפיסו -זו זולות להפצה
 והתוססות ראש. ועד רנל מכה חייורת ריטה

העתון. של הארי החלק אה
תל־אביב גרוס, יהושע

 ריטה את עשה הוא ברוך הקדוש ז מצוייו
 שתי ממנה עשיתם אתם עצומה. חתיכה הייורה

ועצומות). התיבות
 תל־אביב יפה, שלום,

סורנונרסית... ...שערוריה
חיפה שכטר, עליזה

ה על יתר לרציני עתונכם הסך האחרון בזמן
 אמנם זה מזיל,. אינו כזו כתבה פרסום מידה•

לא כלל וזה רימה. זו אבל — הזה העולם לא
רע.

חיפה שניידרמן, אלישע
ה לעובדי הוליבוד מסיקי יחם על הסרטים

 האמיתי הנזק ביותר. מאלפים המקומיים הסרטה
הסי שהם מאמינים באמת שהם הוא מזה שגבע

הסרט. את קו
ירושלים חיים, בן אליהו

י ו ל
, י מ ה ד ב א

 ירושלים, מחוז מפקד
ישראל משטרת

 ועניז לב ומת00 מעורר הזה יועולם
 הרפורטז׳ות בנוער. בעיקר רבים. בקרב

 רי־ בצורה מבליטות בתמונות והחדשות
והתרחשויות. מאורעות וטענינת אליה

צעיר״. ו״דם העזה יזמה. מורגשת
 של בעיקר הנם וסגנונה הבקרת בי חבל,
 י־ דופי בהטלה נראים ולעתים שלילה
ב זלזול ואף כבוד חוסר להפיח נסיון

ו רבות פעלו אשר ובאישים, מוסרות
ב במאבק, ובנין, בבוש כחלוצי נצורות
 ב־ המדינה הקמת ועם השחרור מלחמת

ה פתוח שיקומן. טיזונן. נלויות, קבוץ
ומוסדותיה. ארץ

 זלזול פחות היזב. יותר שלילה, פחות
 מעמד יכבוש והעתון לזודת כבוד ויותר

 ואל עצמו אל והערכה כבוד יתר של
 הקובעים והמוכשרים, הצעירים האנשים
דמותו.

 כאשר כי לעתים נדמה — :שאלה
 מהכנסה האינפורמציה צנורות מסתהמיס

 סו טפות כמה במציצת ונעזרת המערכת
1 הנכון האנודל.

 למדי קרובות לעתים לעתון מציץ הנני
 מצרה הריני בכד. להמשיך ברעתי ויש

להצלחתכם. אחולי

צ01
מ המדויק המרחק מהו אמנם יודע אינני

שד לביו הזה) העולם (מערכת 8 נליקסוז רחוב
 העתונאים אנודת (מזכירות 27 רוטשילד רות

 היה יכול שלו שבנ׳ים בטוחני אך בתל־אביב)
 דקות תוד המרחק את לעבור תות העולם עורך

ש לידיעה ושחר יסוד איו כי ולהיוכה מספר
 נאמר ובה )811 הזה (העולם אצלכם הופיעה

מ סולק עתונאים, אנודת יו״ר הפטמן, שמר
באגודה. תפקידו
סלקנים. לא נם אבל סלחנים, תהיו אל אנא.

סמס, ש.
 תל־אביב העתונאים, אגודת ועד חבר

 סולק. הפטנזן יוסף ני אמר לא הזה העולם
למנו הכוונה על שמועה נפוצה ני הידיעה

ה יבוצע שאם השערה בתוספת כציר, תו
 ה־ אגודת בראש לשים מגטתו תהית דבר

 בגימטריה יוצא ״הסלוק״ דבר. איש עתונאיש
אי־הבנה״. חלה ״פה

התשבץ אליפות
 ך־ התשבץ הופיע מאז עברו מחדשיים למעלה

 שכחתם ומאז האליפות תשבצי בסדרת אחרון
 על אחה מלה אח שמענו לא לנמרי. אותנו
שנשלחו. לתשבצים אירע אשר

 תל־אביב תבור, אלי
 בדיקת של ומסובך ארוך תהליך אירע

 הסתייח השבוע שנשלחו. הפתרונות אלפי
 ה־ באחד ינתנו והפרסים התוצאות המיון,

הקרובים. גליונות

העתץ מחיר
 מחיר בהעלאת בתבונה נהנהם כי לציין עלי
 אתכם יספק שזה אקוח הפעם הנזטהם. ולא העתון
נוספת. עליה על בקרוב נשמע ולא כרנע

 בן־שיזן הרבסט, ראובן
לתקווה. שותף ד,זד, העולנן
משגע חידוש
 הוא עלי. פסה לא הפסוקים חידוש שנעון

 מיני כל בי לעורר ומתחיל מנוח לי נותן אינו
 האוה מרגיש שאני בשעה פעמים. רדומים. יצרים

 :כנוו לחדש. מתחיל אני זה. לשנעוו חולנית
 בפני העומד דבר אין : הגא) העולם מדור (ועל

הלצון.
 ? נבור הוא איזה : במדינה) המצב ועל או

1 בחלקו המסתפק
 אבל וכהנה, כהנה פסוקים להוסיח עוד יכולתי

הניר. ועל הזמן על הבל
רון, יחיאל  ביאליק קרית י

העברית. הלשון על לדבר שלא

העולס
א ב ה

דובי תכנית
 תיקרא הבאה התכנית

 לפתרון כוללת ״תכנית
 למען או, ישראל״, בעית

 על דובי״, ״תכנית הקיצור
 תתיר, היא מחברה. שם

בהחלט. סודית

 תוותר ישראל :א׳ שלב
 את תמסור עצמאותה, על

ה לאומות בארץ השלטון
 שהאו״ם בתנאי מאוחדות,

ה כל על נאמנות יקבל
ליחי אותו ויהפוך מרחב

אחת. מדינית דה

 או״ם חיילי :ב׳ שלב
בזו לארץ, יבואו בז  כסף. י

יהו יפרח, במרחב המסחר
מקום. לכל יגיעו דים

 מחתרת תוקם : ג׳ שלב
האו״ם. לגירוש כל־מרחבית

 יגורש האו״ם :ד׳ שלב
המחתרת. על־ידי
ת המחתרת :ה׳ שלב

שתש חדשה ממשלה קים
 עמדות המרחב. בכל לוט

ב כמובן, תהיינה, המפתח
היהודים. ידי

השירה מדור
 חכם גבר היה היה

 אדם. בל לאהוב שלימד
 האדוק תלמידו

 בדיקדוק דיקדק לא
בעולם. חוה כל ואהב

812 הזה״ העולם


