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 של טוראים שני ישבו שנים חמש לפני
(הפר נטוש כמעט ערבי בבית נבעתי חטיבת
 בתום יעשו מה והירהרו בו) נשארו עושים

 כחצי נטרפי בו מקיף, דיון אחרי המלחמה.
 'החלטה הוחלטה נטושים, אבטיחים תריסר
יעלו קטנה, סירה יקחו השנים :חגיגית

רי, עבר בעלי החטיבה, מחברי כמה עליה  י
לעולם. מסביב למסע ויצאו

החל להרבה שקרה מה זו להחלטה קרה
 נבי־יושע בין הימים באותם שהוחלטו טות

המצי קיר אל התנדפה היא : רשרש ואום
 בגבעתי כטורא־ם מדרגתם ירדו השנים אות.

 עד׳ של הפחות־מכובדים בתוארים והסתפקו
 איך אולם הזה. העולם של וראש־מערכת רך

 ןתת־הכרתם. לקנן הימי החלום הוסיף שהוא
 מאד מסוכן הפסיכולוגים, שמלמדים וכפי

בתת־ההכרה. דברים להחזיק

 בחור למערכת נכנם שבועות כמה לפני
 רכש, כיענקלה עצמו את והציג מגודל־שערות

 אחרי :בפיו הסיפור ישראלה. צוות חבר
ה כל אפסו הסירה, על עבודה חדשי כמה

 הפרוטה את השקיעו החברים ששת אמצעים.
 אופנועים מכרו בכיסם, שהיתר, האחרונה
 שבל־ מאד גדול סכום חסר ועדיין ושיכונים,

 מנוי אולם להפלגת. לצאת אי־אפשר עדיו
 מוסד לשום לפנות לא החבריא עם וגמור

 לממשלה, אפילו או מפלגה לשום ציבורי
 פוליטית לתעמולה ההפלגה תנוצל לא למען

שהוא. כל
לפ אחד פה הצוות החליט אחרון כמוצא

השי העזרה. את שיגיש הזה, העולם אל נות
 צעירים של יחידי תלוי בלתי כמוסד : קול

הת בכל מלווה העזרה תהיה לא ישראליים,
מפריעה. קשרות

חב הגדול. למיבצע כולה נרתמה המערכת
 שלום שחה בה ימית, למיפקדה הפכו ריה
 בבקשה) מלכותו, הוד של כשיר (מלח כהן
 ימי ציוד של חשבונות אמבטיה. במי כדג
 קדחתני חיפוש נערך לשולחן, משולחן עפו

מצלמה. הושגה בארומטר, אחרי
 העול בכל לשאת לנו קשה שהיה ברור
לפ גם רצינו לא מאידך אולם לבדנו. הכספי

ישב שנורר. של למסע לצאת במגבית, תוח
והחב האישים כל שמות פני על עברנו נו,

 שקלנו עבודתנו. בתהליך אותם שהכרנו רות
 נוכח היית לו אין. ולמי המתאים, האופי למי

מענינים. דברים כמה לומר היית זה, בדיון
 שמות. ארבעה של רשימה נערכה לבסוף
 של לראיון לקבלני ביקשתים אליהם, טלפנתי

 לכל ניגשתי שעון. 'לפי בדיוק, דקות עשר
 הסירה. תמונת ״הנה :לו אמרתי מהם, אחד
לכ זקוקים הם הבחורים. ששת תמונות ך,נה
 תמורה. שום תקבל לא להם, תעזור אם סף.

?״ מוכן
ה !״ ״לא : התשובה היתר, מקרים בשני
שער איש מאיר, מרדכי היה השלישי מועמד

 בשעתו, שכתב, כהן, שלום ).801( הזה העולם
מת ישר, שהאיש התרשם עליו, הכתבה את

 אוכזב. לא הוא אומר. שהוא למה באמת כוון
 על הונח שעה מרבע פחות שארכה. בשיחה

 קבענו הסכום מאהיאת שמן צ׳יק השולחן
אנחנו.

 הוא קריניצי. אברהם היה הרביעי המועמד
 שאל השלישי, במשפט כבר אותי הפסיק

 הסכום. את נקבתי ?״ ״כמה : אחת מלה
בש מחר זה את תקבלו ״בסדר, : התשובה

 התדר מן כשיצאתי היה. ,וכך עשר.״ עה
הרא בשעון. הסתכלתי היפה, העיריה בבית

דקות. שש בדיוק ארך יון

 מלב אבן נגולה הנמל, את הסירה כשיצאה
 הכל ככלות שאחרי להאמין היה קשר, כולצו.

לפועל. הענין יצא
העתונאים. למקצוע, בחברינו מבט העפנו

 את איש שאלנו מיוצגים. היו העתונים כל
 וזזה להעולם היה כי יזכירו ״האם :רעהו
ה?״ במפעל צנוע חלק  חמש התערבתי.על ז

 צרות־הלב על סמכתי יזכירו. שלא לירות
המקצועית.

 אף :בכיסי כרגע נמצאות הלירות חמש
הפ אחת לירה אולם הזכיר. לא אחד עתון
דורו את במלואו מסר ישראל קול : סדתי  #י

 חמות מלים כמה שכלל הסירה, מפקד של
לעתון. תודה של

 במוצאי־שבת. באה האמיתית התודה אולם
מן הוצג בקולנוע  הסירה. הפלגת על כרמל יו

 המאורעות בכל באדישות שהסתכל הקהל,
ספונ באופן פרץ יומן, אותו של הרשמיים

 כשעלתה סוערות כפיים במחיאות טאני
 שרשים הכה המיבצע המסך. על ישראלח

אותו. הבינו הם ההמונים. בלב

הש אותי פגשה לממשלה הקרובה אישיות
 זרקו אתכם. מבין ״איני :עלי התנפלה בוע,
 את גנבו איש. פצעו במערכת. פצצה לכם

כשהממש אלה, כל אחרי והנה, שלך. הג׳יפ
ב ומשתמשת הטרוריסטים, את תופסת לה

 על להגן יוצאים אתם חריפים, קצת אמצעים
״מפוצציכם !

רבה. מחמאה אלד, בדברים שהיתר, דומני
 שאתה אום כלפי אובייקטיבי להיות קל לא

 אולם שלא. באמת ג׳יפך. את שגנב בו חושד
 ג׳יפ כנגד אפילו שקולה המדינה בריאות
 ה־ של הנקמה רגשי כנגד גם ללבך, הקרוב
 מי זו, בריאות תחוסל אם שהרי מופצץ.

1 הפצצות תיפולנה מנין יודע
 נגן אולם טרוריסטים. על נגן לא לעולם

לטרור. ביחס גם החוק, על
 של ממכוניתו השבוע שבקעו הלהבות

 כי מוכיחות בירושלים, שני, מערכת חבר
מאד. טובה כפוי תפקיד להיות זה יכול

מכתבים
החדשה הצורה

לה ברצוננו השבועה של ותיקים כקוראים
 התקדם:- על למערכת הערכתנו רנשי את ביע
 השער בתמונת הנעתם לשיא העתון. בפיתוח תה
שתמו לציין עלינו ).820 הזה (העולם צרניאק של
האמרי טייס של השער תמונות על עולה זו שער נת

קאי.
ירושלים ושמוליק, אשל יצחק

 הזאת הארה של הראי בשבילי היה הזה העולם
 'וצאי הדברים כל עם שבה, המהפכני ההווי כל עם

 את מרגיש הייתי הזה העולם את בקראי שבה. הדופן
 :<ר׳ו בהו־ן־ל עוד חונכתי למענם אשר הדברים כל

 ביזור חדשה חברה להקמת וחלוץ הארץ לבניית חלוץ
חו מא־ אני עתה... ואילו לתחיה. הקם היהודי העם
היה החדשה המתכונת לפי הראשון הגליול כי שש

©

 נותר .המערכת כל אשמה בו אשר משגה של פרי
פאטאלי. היה לא זה כי לקוות רק לנו

 רזזזבות לבני, צבי
 הזי העולם נליונות את רבה בהנאה קוראים אנו

 אין הנת. עברנו מאז בקביעות אלינו הנשלחים
 אולם — לכם המוקצה האיום בניר להאשימכם

 .. הצוי־ה על להקפיד עליכם כד משום דוקא
 הנערי היחידי הוא עתונכם הכל, ככלות אחרי

 עליכם תבוא כך ועל — נוער ועבור על־ידי
הברכה.

קנדה לורנט, סט. דגן, וג. מ.
 שלכם. במהפכות יותר קצת הזהרו — רבותי

 של מסויימת לצורה התרגלתי שנים שלוש משך
הל לפעמים אותי, הרניז לפעמים הזה. העולם

אתם והנה אותי. עניין :העיקר — אותי היב

 הוא — נלוו הדש. משהו לי ומגישים באים
 משד׳ אבל עמל. יותר לו ומוקדש טוב יותר
עד ארטון שבועות כמה  יהפון־ הוא שנם ננדו,.
ומלבב. מוכר ידיד

חיפה גולדין, שמואל
 ער כה ויכוח זוכרת שאינני שנים כבר זה

 דד.דש. לשער הודות בעיקר — הזה העולם על
וא — אחוז מאה אותו מוצאת כשלעצמי אני

שאפ אחר שבועון איזה לעצמי מתארת לא ני
במקומו. אותו לקרוא שר

תל־אביב לוין, נחמה
50/סס מיכצע

50סס/ מיבצע על דעתי את להביע רוצה אינני
לצי;ן: ראוי בו ור שקש אחד דבר אולם כשלעצמו

ועי* המפגינים עי — האחרננות המודעות שתי
וז.־ (לעיתון) ועיי הם של נאה צירוף ז׳וקוב.

(לקוראים). מעניין
ירושליכו כהן, אברהם

מימ המביאים לקוראים שהקצבתם הפרסים
 דיעו־ במדור הסברה מכוער. דבר לדעתי, הם, יים
 מאטד יותר הרבה ^מועילה היתה למשל, רך,

הזולה... האמריקאית הצורה
ירושלים פלגמן, גיורא

 לא האם ? העת^ן להפצת שיטה זוהי האם
 כך על־ידי ולממש אחרת בצורה לפעול יכולתם

 לע- לעזור מהקוראים ולבקש ההתנדבות רוח את
 שרבים בטוחני ? בצד שכר ללא תוגכם־עתונם

 לשבועון מנויים להחתים מוכנים היו הקוראים מן
פרסים. או שכר ללא גם

נזל־אביב פלוטקין, אליהו
 ירזח )820 הזה (העולם נרזון נדעון סרן אם

הר יחסרו הנכבד יעתונכם ציקים במשלוח
שלו. לשיכון לבנים בה"

מגדל־אשקלון (מטיאס) אייזנטל רנד.
החייל. יחיה לבדו השינון על לא

מיני משבר ישנו
 סידרת עד )82; הזה (העולם לקרוא שמחתי
 אבן הנוער. בקרב המין למשבר בקשר מאמרים

 הניעו מהבחורים רבים אצל כי בעתו הוא הדבר
נפש. עד מים

 ו1 על, מאז .28 בן בחור הנו ב. אליהו חברי
 מין יחסי קיים לא בערך. שנה 20 לפני ארצה,

 לפני אשה. עם כלשהי ברציפות או בקביעות
 שהוא הרניש כי עצבים. לרופא פנה כחודשים

 בפשטות: לו יעץ הרופא התמוטטות. לפני עומד
מין.״ חיי לחיות ״עליו

 בושת בתי אין ״הרי חברי. שאל ״ ? ״היכן
 בעלי עם רק הולכות כאן הנערות וגם בארץ

 ענה זה על מלאים.״ וארנקים פרטיות מכוניות
 ״עליד ויעין: חזר ורק כתפיים במשיכת הרופא
הב אבוד.״ אדם אתה אחרת — מין חיי לחיות

 אחד בפני שם והתאונן הבריאות למשרד פנה ר.'
 מיני מגע לחפש לו יעץ זה רופא גם הרופאים.

 לא הוא גם זאת היכן־? אבל מקום. באיזה
השל עצמנו. לבין ״בינינו :הוסיף והוא ידע

 ם יודע הם בת־יענה; של מישחק משחקים טונות
 פה לגרל סיכויים אין נורמליים מין חיי בלי כי

לע מוכנים אינם זה עם יחד אבל בריא, דור
 כאילו הבעיה, מכל פשוט נמתעלמים דבר שות

קיימת.״ היתה לא
 האדוקות, הקתוליות המדינות שאפילו משונה

 מרשות והן בבעייה התחשבו ואיטליה, בצרפת
 או רשמיים מוסדות של קיום בסתר. או בנלוי

לא־רשמיים.
גבננוזיים לבני, דוד

? סוף־סוף מי
 נותנים אתם קודם אתכם. מבין לא כבר אני
 רב על שני שער סד אחר יערי. מאיר על שער
 עליכם: המשפיע המנהיג סוף־סוןז, וא, מי יוסף.

תל־אביב סרחי, יהודה
ולאיייערי. דב לא

? כטרוד אשם מי
 הנחותים״ של הביטוי דרך ״הטרור, במאמרכם

 בעמדכם הנוער, את תקפתם )817 הזח (העולם״
 מסכימה אני אידיאלים. כל והעדר ריקנותו על

 את תאשימו נא אל אך הוא. כן כי אתכם
 בכי אשמים בכך. האשם הוא לא כי הנוער,
 כלל מקדישים לא אשר בארץ המפלגות מנהיגי

 אשם הם. למפלגתם לא אם הנוער, לחינוך זמן
 אשי־ פלמ״ח, אנשי אותם קודם, דור אותו גם

 אותם שחינכו אחרים. מאנשים הכשרתם קיבלו
 הראוי מן זמן. להם והקדישו מסויימת למטרה
 מייז:ם יקדישו יפה כה שחונכו אנשים שאותם
אחריהם. הבאים לחינוך

תל־אביב יעקבסון, רינה
 שהת:רנגו חרות מנהיגי על בכתבכם ...צדקתם

הפולי לנאומיהם בהתאם לפעול מוכנסי ואינם
 אלה... למנהיגים שייב ד״ר את תשוו אל אך טיים.

 מערכת מסמכי המחרימה ישראל ממשלת לאנשי
לר שם עוד לצרף נא מינויים: ורשימת סולם

מסוכן. שייביסט אך — מגוי לא שימה.
תקוה פתח אמסטרדם. ח.

 זרקתי רצחתי, — ביתי מפתח לצאת מפחד אני
 השחור. המנף אני והצ׳כעת. הרוסית בצירות פצצה
 פצ.גה זרקתי המחתרת, חבר אני והשקוף. הלבן

 אטליזים... הצתי מוניות, שרפתי החינוך. במשרד
בבת־ים... להתראות

 ר״ג העתונאים, שיכון אחימאיר, יעקב
.. מ. הש. ירצה אם

? הרוצח חייכן
 או רצח באמת מיזאן ויקטור אם יורע אינני

 בר־ אליעזר דברי אם לדון מוסמך גם איני לא.
יש אולם לא. או נכונים )820 הזה (העולם לב
 המשטרה — זאת לקבוע המוסמכים אנשים נם
שות הם מדוע דעתם. מה לומר חייבים והם —

קים?
 וזיפה פישמן, שמואל

משכ בר־יב נ!ר של ההוכחות איו דעתי, לפי
זת נע

 טירה ד׳ מעבדה יחרוס, יצחק
 תמימים עמודים חמשה להקדיש נכון האמנם

 המשמרת פעולת את מוצאים שאתם רצח לפרשת
ש חובב של הוכחות סמד על לבלתי־צודקת, בה

חו בלש אותו וצודק יתכן ? ביותר ריאליות אינן
 הפושע. את וימצא כוחו את שיראה אז — בב

ישמיץ. ואחר-כך
צה״ל יואל, מתן סג״מ

 הוא יסודו כל אשר משטר־חיים עם הצרה זוהי
 1 א תופסים אם פשע. כל עבור מישהו להאשים

 לא־ איש תופסים אם טוב. מה — הנכון האיש
? איכפת זה למי — נכון

 טבריה שמיר, חגה
הלא־נכון. לאיש :הסתם מן

כת־ים נערות על
(העו בת־ים חוף. על מאמריכם כל את קראתי

 הנוגעים הצדדים כל שם ישנם ).821 הזה לם
 להתרחץ מסקנתכם. מה יודע איני אולם ברבר.

* י1 )' להתרחץ לא או (בריביירה)

 תל־אביב גוטהלף, דוד
 ;וצמו גוטהלף' הקורא אשר השאלה זנה1

עליה. לענות חייב
 משוכנע:' נתניה של לחופה רבים נוהרים אם
 עצמי אני תל־אביב. של ימה זיהום בגלל שלא

 שם. התרחצי מדי ומזוהם חולה עדיין חזרתי לא
 חל־ שחוף משום היא רחוק שנוסעים •הסיבה
בשבתות). (המדובר ודחו© מלא אביב

 צה״ל דן, מרדכי
 ל־ יותר הרבה מוסיפה בבגד־ים חמודה נערה
המדי על מחקרים מעשרה ולמצב־הרוח מוראל

 : לכם אומר הייתי כללים, לקבוע אם בימינו. ניות
מופשטים. בנושאים יותר לטפל צורך יש

 חולון ליברמן, אברהם
? הערומה האמת על מיוחד דגש עם

נכתב שלא הסיפור
 למצוא קויתי קשות. התאכזבתי חמישי ביום

 (מיז־ על כלשהו מאמר או רשימה הזה בהעולס
 אני מהפלא גינצבורג. רב פג״ם של) הנבורה שה

למ רק לא השתדל שתמיד שלכם, כמו שעתון
 • חח הצדדים את להראות נם אלא בקורת תוח
 דפ-ם להביא טרח לא הישראלי, הנוער של ביים

הנ״ל. המעשה על רשימה
 רמת־גן פרחי, נסים

 טע״־ לא הנוער בני את כי אתם חושבים האם
? שהניעו הסילון מטוסי פרשת .יינת

ירושלים אברמזון, ברוך

 1לקוראיו לתת מוכן תמיד היה הזד, העולם
 החיוניים אחד שהוא זה, בשטח מלא כיסוי
 אין יכול, אינו אם — והמדינה הנוער בחיי

האשים, בו לא ומאמצים. רצון מזזוסר זה
שמחץ משפט

שמ הרמ״ר למשפט בנונע הרשימה את קראתי
 הצורח את רוח ובקורת בברכה לציין ועל' חין

̂א*.  ראות מנקודת הן לקהל. הדברים נמסרו שבה ה
הצורה. ראות מנקודת והן הח.בן

ירושלים עו״ד מיצקי, אשר
שם היה עמוס

 הבריגדה של השני הנדוד יום על נכתבתכם
 הנ-וד מקציני אחד כי ציינתם )820 הזה (העולם
 םתפל.ז אני הופיע. לא בז־נוריון, עמום לשעבר,

 בד עמוס עם ונפגשתי היות זו ידיעה לכם מניו
 ברטים בידי ישנו ובמקרה זה בכינוס נורית

 חתימת בעמודת לזכרת. שמו חתימת עם ההזמנה
לזכרון ידידים

 יפו ג׳מלי, ברוך
ו ו הייתם ונוכחתם, עצמכם את הטרחתם אילו

 זמן כל נוכח היה בן־נוריון עמום כי מיד אים
הכנם.

 תל־אביב קבלין, זאב
 לא בכנס שנכחו הזה העולם נציגי שני
עצמו. את הצניע שכנראה בעמוס, נתקלו

מאינגלז עתזין
כו ויותר יותר להדפיס החילותם האחרון בזמז

 ז:ר־ בצרפתית בקי אני באנגלית. וציטטות תרות
 להבין כדי אננלית ללמוד עלי האמנם — מנית

? במלואו עתונכם את
 תל־אביב גולדשטיין, ש, ד״ר

.301־/״ז שנית. ייקרא' לא זה 0.

ר־,בבאהעולם
 המיוייי השבועון

נםורם*רז • לאי

הדולאר פסול,
 — ל״י, אני אין אם
? ל״י מי

 — הרשמי בשער לא (ואם
?) כמה אז

הודעה
המפ של היסוד כינוס

הישרא האנטישמית לגה
 הבא בשבוע יתקיים לית

 לא התל־אביבי. באיצמדיון
 מ־ למעלה למקום יוכנסו
 המשטרה חברים. 70.000
מפני השערים על תשמור

י—......... .<
חב מצד התפרצות נסיון

נוספים. ואוהדים רים
הכנסת מילץ

הוצי העתונאים אגודת
 חוברת־הדרכה לאור אה

 של לנוחיותם מיוחדת,
 ועורכיהם. סופרי־הכנסת *

; ההגדרות מן כמה להלן
 שמו- ״יענקלה :במקום

הקול לתת־שר קרא לביץ
 אידיאוט נבל, בשם נוע

 לכתוב: ויש ופסקודניאק״
 שמולביץ יעקב ״מר

שלי ביקורת מתח (מפ״ם)
 הקולנוע, תת־שר על לית

 שהדרך דעתו את והביע
 כוו עד משרדו נקט בה
 פגמים.״ חסרת היתד, לא

לויצק׳׳ ״פסח : במקום
 על הסתער ממקומו, קפץ

 לחיו, את וסטר כהן קלמן
קו באחוריו בעט על .וזר

״בהמ לכתוב: יש הארץ״,
 חוק על הער הויכוח שך

 עזובים לכלבים התגמולים
 פסח חבר־הכנסת הסביר
 הצורך את (חרות) לויצקי

 בעלי־ צער למען בהסברה
 לחבר־הכנסת והדגים חיים,
 אח (מפא״י) כהן קלמן

 של הפסולה התנהגותו
 כלפי האוכלוסיה מן חלק

 הבית חברי רוב• החיות.
 לסדר- הצעתו את דחה

היום.״
החמשיר

 במפא״י, *ויש היה היה
1 ״רבותי : ואמר שקם

 לומר -הרשוני
 מספר...״ מלים רק

 ואדפתח־בהקדמה־
 מקיפה־על־תולדות־עם־

 י ישראל־וזאדימי־אברהם־
אבינו־ומתךתתורה־בסיני.

8:*? הזה העולם


