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 את מכיר לוחמת ביחידה ששרת אדם כל

 רגע פקודת־היכון. של המפליאה ההשפעה
 האנשים נופש. למחנה היחידה דומה אחד

מש בספרים, מעלעלים המיטות, על רובצים
 רגע כעבור וואפלים. בולעים פוקר, הקים
 הנוחיות כל : האנשים אותם את להכיר קשה

 משחולות כקליפה, מהם נשדד, הבורגנית
 מקשקשים האלחוטאים ברובים, מועברות
 מתיחות סרטים, טוענים מקלענים בקומקום,

השיגרתית. השאננות מקום• את תפסה עליונה
 יבמע־ שעבר בשבוע קרה זה מעין משהו

ביני — העמודים לדפוס. הוכן הגליון רכת.
לפרשת מוקדשים עמודים ושלושה השער הם

 בר^ע אף העתון איחר לא דבר של בסופו
 נמרץ. בדיוק בקיוסקים הופיע הוא אחד.
 שיפשפוד עמודיו, את בפתחך אתה, אולם

 הלבנים העמודים .שני• עיניך. את הסתם מן
 מקווה אני מאד. בלתי־העולם־הזהים היו

שהכינות.

 אף יותר רוח קורת לי גרם אחד דבר
 חברי כל מבין איש העבודה. ביצוע מעצם

 זה, קורבן כי לרגע אף פיקפק לא המערכת
 ואיש כדאי. היה העתון, על־ידי שהוקרב

בעיניך. גם כדאי יהיה שהוא פיקפק לא
 משלם שאני הרגשה היתה אישי באופן .לי
 בפסח יום, באותו מקורו זה חוב פרטי. חויב

שהו שיירת־ענק ללוות עלינו כשהוטל ,1948
ה לירושלים חיוני ומזון תחמושת בילה

'| It: רעבה.
שהוא, איך ניסינו, משוריינים. לנו היו לא

דפוס כפועלי קשת וסילכי סלע אורי כהן, שלום
- קטן חוב : לפרעון

 רק המדפיס במכונה. היו כבר — אבו־גוש
 הדפוס פועלי שאר להתחיל. :לאות חיכה
למכביה. כרטיסים קיבלו הם נעלמו. כבר

 אה להדפיס אי־אפשר כי נתברר פתאום
 פתאומי צורך היה אבו־גוש. על המאמר
 העתון. רבע — עמודים ארבעה להוציא

i לבית־הדפוס הוזעקו מעטות דקות תוך 
 עליהם לשים היה שאפשר המערכת חברי כל
 חוליות־הכיסוי משתי אחת חברי כולל — יד

התייע נערכה במכביה. שעה אותה שעסקו
 :הוחלט דקות עשר תוך קדחתנית. צות

קול בשער של#זבו־גוש השער את להחליף
במק לקוראים ניתן זו (ובצורה מצולם נוע 

 רב), זמן אחרי הראשון המצולם השער רה
 ולמלא המכביד״ של תמונות 3 בעמוד לשים

 מן מתאימים בפסוקים נוספים עמודים שני
התנ״ך.
עו איך הביצוע. תור בא ההחלטה אחרי

’? פועלים בלי זאת שים
 חברי לרוב נתן הדפוס עם ארוך מגע

 טכנית בעבודה שהוא כל מושג המערכת
 בחול־ מכובדים עורכים תפסו מהר חיש זו.

 וארגזי הלינוטייפים ליד מקום לבנות צות־חג
 הוכנו אבו־גוש של העמודים שני האותיות.

פועל־ לגבי גם הישג — שעה חצי תוך
 להתחיל האות וניתן — מקצועיים דפוס

העתון. של הראשון החלק בהדפסת

 גבינת־תנובה. . של שריון מסביבנו לבנות
 מעלות שאר כל אף שעל ידענו, אולם

 ד,מחוסנות גבינות מייצרת היא אין תנובה,
כדורים. נגד

 לופתות כשידינו באב־אל־וואד, את עברנו
 הרגשתנד ההדק. על והאצבע הרובה את
 שקצה לומר מותר מאד. נוחה היתד, לא

 באותם יירות0מלווי־ה שכל חושב אני פחדנו,
 שני את כשראו זו, הרגשה הרגישו הימים
 אליהם, משקיפים הגיא של ההרים קירות

 במיוחד הקדוש־ברוך־הוא על־ידי שנברא נוף
למארבים.
 אבי־ של הבתולה את מרחוק ראינו לבסוף

 היה לי, האמן ההר. בראש בשמש זוהרת גוש
 הרובה. מן הרפו ידינו מרהיב־עין. מראה זה

 שלנו. שטח זהו :ידענו ראשינו. את הרמנו
 בצהרי להירדם עברי לוחם יבול באבו־גוש

 באבו־גוש^ רעה. לו תאונה שלא בטוח יום,
 לך שיתקעו קויזלינגים לא — ידידים גרים
צרה. בעת רעים אם כי בגב, סכין

 הזת העולם זה. חוב כיום שוכחים רבם
ישכח. לא

מכתב־ס
שהור־דכן

 (העולם השחורים על מאמרכם לי נרם רב סיפוק
 העליתם אשר על מאוד לכם מודה ואני )830 הזה

, :לענייז ועתה זו. בעייה
פעם סולל־בונה. של בנין קבלן שבז. גר בשכונתי

 את לו להסביר רציתי ואחי. בנו בין קרה.משהו
 שהורים ״עם : בפירוש לי. אמר הוא אבל העניין

!״ לדבר רוצה אני אין
 יעקב זכרון לוי, יהונתן

את תחילה לקרוא מבלי השאלון על לענות נסיתי

 בין נמנה שהנני ומצאתי שנתתם. הנקודות ממצא
 (בכל נקודות. 33מ־ פחות ואספתי היות הטובים

 אמת העדות. בין מלחמה לעורר תפקידכם אין זאת)
 כפי בה״שחור״ אינו הוא אולם נרוע הוא המצב כי

אותו. מתארים שאתם
צה״ל ,לבן*, שרון, ישעיהו

 לא עכשיו שעד אלא שחורים בן ״שחור״ אני
 לדעתי וזה בהפלייה להרגיש ועזזדמנות לי היתה
 פלמ״ח. חקלאי, בית-םער — שקיבלתי החינוך בנלל

צה״י.
 אפשר לדעתי כזו. שאין-הפלייה אומר אינני ...
 לעשות לזמן ולתת חינוד אותו ררך אותה לחסל

, ישלו. את
חולון אשר, יהושע

 תכתבו לא מדוע האמת, את מחפשים אתם אם
 :סוף בלי דוגמאות ישנן !הלבנים הפליית על

ה דמי את לשלם חייבים המערב מארצות עולים
 מובאים וכד, מרוקאים תימנים, בעוד שלהם נסיעה
 ולפ־ היהודית הסוכנות חשבון על באלפיהם לארץ
צורה. באותה מוחזרים אפילו יעמיס
 אלח 50 בסו סיטיפנהיות קרן על הוכרז מזמן לא

 מה לעצמי מתאר אני בלבד. לבלתי־אירופאיים ל״י
המש בדבר ומה ההיפד. קרה אילו כותבים הייתם

שו להיות מסונלים פחות אירופאים האם 7 טרה
? טרים

תל־אביב קורא,
 להס׳ מסוגלים פחות רק הס שלא. בוודאי

מיוסר. בתנאי תפק
 על חולקת אני דבריכם ברוב שצדקתם פי על אח
 לבין ספרדים בין מבדילים אינכם :טעויות שתי

 מסקנה הפקתם ולבסוף וכתבתם חקרתם שחורים;
הפלייה. ישנה — אדם לכל כבד ברורה שהיתה
 של תוצאה ולא מובנת זו הפלייה לדעתי אולם

 נוסע שמישהו ברגע תת־הכרתית. קדומה דעה
 או נועל של רגש ומרניש אנשים אותם עם באוטו

מזו זבאמת הם שכן — אחרת הרנשה או רחמנות
 אוהבי כחיות. לפעמים מתנהגים מלוכלכים, המים.

מלאה. בהכרה הדבר נעשה — ועוד מריבות
 על־ז׳ אף שאלוז. על־ידי לתקן אי־אפשר זה דבר

זו. בעייה בהעלותכם נדול מפעל שעשיתם
לציון ראשון לוין, רני ץ

 השחורים" את קצת תצלמו לא מדוע ובכלל, ...
ואו מעברות להראות במקום וילות עם מרמת-גן

ן יחפים אנשים או הלים
יפו תורג׳מן, משה

מבי וזה לספרדי הדומה פנים קלסתר בעל אני
 כא-טר נ אחדןם מקךים בםבוכה.הרי פעם, לא אני,
 היתה אשתי) (כיום ארושתי משפחת לפני תי1הוצ

 אזי כן, באם ספרדי. אני. אם הראשונה שאלתם
 דא- ולא מאד הופתעו הם רגלים. לשאת לי מוסב
 נרמניה ילד ■שאני תעודה היצגתי אשר עד מינו.

 נושא שאני למרות הופליתיילרעה. עבודתי במקום
 משום האשכנזים. חברי משאר גבוה מקצועי תואר

העדתי. מוצאי בירור לאחר עד — לספרדי שחשבוני
 מושה ואינני צבעוניות חולצות ללבוש רגיל אינני
 ,זת מרניש אני קרובות די לעיתים אך בשמן, שערי

 ישנה בבטחה: לומר יכול ואני בבשרי. ההפלייה
הפליה.

חיפה ג״ יצחק
ב או ביפן קיימת היתה שלא לכם ידוע האם

 חור־ אותה עוררו אשר עד יהודים בעיית איטליה
 אינה אשר בבעייה דבר אותו עשיתם אתם 7 מנים

מאוד. ומגוחכים קטנים בממדים אלא קיימת
תל־אביב עדן, שמעון

הת בברזיל. נולדתי מפרס, אני מפולין, אבי
 ל־ אני אוהב מקפריסיז. אשתי בישראל. חנכתי
 אנא — וקבאב פלאפל כמו שבת של המין אכיל
 אני מה אלה, עובדות :לאור לקבוע. ל■ עזרו

ן ״לבן״ או ״ ,.שחור
השאלונים. סותרי בין להיות רוצה אני נם

 סבא נפר שלסקי, יעקב
 בו המאושר במצב נמצא שלסקי .,הקורא .4

 אנ העדות, למיזןג דוגמה לשמש הוא יכול
הצבעיס. של הארצי לאיגוד מרתקת בעייה
? ערה מה

היה )829 חזה (חעולם שלכם השנה ראש. נליון
 המודעות שטח את הנדלתם למה אבל מאוד. מעניין

1 העתון .מחיר את נם זה עם ויהד 1007כ־ס
תל־אביב שפירא, חנוך

 והמחיר ^5,3%(ב־' מודעות ה שטח הגדלת
 ההוצאות את לכסות נדי יבאו )7.3 % (ב־

.25%ב״ העמודים מספר בהגדלת הכרוכות
בחורה שד הומור

 דעתי את ששינתה הנערה גלילי. ללילי חן חן
 חוש בדבר וכן לבחורות הומור חוש אפס בדבר

1 להי כה לצברים. פנום הומור
רואת אורן, ראובן *

? בטיול היה מה
 הזה (העולם לאיטליה התלמידים טי!ל מארגני

למקרא מזועזעים התלמידים, רוב לרבות ),829

השחורים!״ את ״דופקים
 בסידרה השניה ®רפורטז׳ה

הע ההפליה רקע את החושפת
 לשבוע נדחתה כמדינה דתית
 לרפוי־ מקום לתת בדי הבא,
 שהוצאה אכו-גוש כפר על טג׳ה

שעבר. בשבוע
 להפלייה מוקדש יהיה המאמר

מיו ראיון ויכלול יומיום, בחיי
 ככור המשטרה, שר עם חד

שיטרית.

 מלים בפינו אין המסע. על שנכתבו ההשמצה דברי
 שנכתב. מה על התנובה את לבטא כדי מתאימות

 סולפו עובדות נכתבו, נבראו ולא היו שלא דברים
ביותר. מחריפה בצורה
 במינו יחיד טיול לתלסידים שניתן בשעה בה

 לתלמידים טטיפנדיות 12כ־ נם (שכלל נמוך במחיר
 מבחינה חשוב לימודי פרק והיווה מחוסרי-אמצעים

לה מצאו ולאומית) תרבותית־אמנותית־היסטורית
הטיול. של בלבד שחורות נקודות הכתב על עלות
 את השיג לאיטליה שטיולנו בזה מצהירים אנו

 בלתי־ לימוד לתלמידינו א)הקנינו הנעלה. מטרתו
 והניאו־ ההיסטוריה האמנות, התרבות, של אמצעי
ה יהודי עם קשרים קשרנו ב^ איטליה; של נרפיה

לארצנו; הקשר את בהם ועוררנו השונות קהילות
למ כבוד של דף הוסיפו באיטליה הופעותינו גו

 בטקט בסדר. — היהודים ובין הנויים בין דינתנו
 שליחים עשרות אשר את פעלנו הגאה. ובהופעה
הוצאות. ובפחות — יעשו לא מיוחדים

הטייל מארגני
הבולטות הנקודות

 עניין היא )830 (העולם.הזה השנת סרטי בחירת
 פעם כל מדוע אולם אתווכח. לא כן על טעם. של

 אתם תלת־מימדי קולנוע על משהו כותבים שאתם
 כל הרי 1 מוגרו טרילין של צילום לתת חייבים
 בשלושה מובאת היא אם היופי שיא נראית בחורה

 אני גרייבל. בטי או חיוורת ריטה אפילו — מימדים
שלכם. הקולנוע ממדור לכבוד ראויות הן שנם «זוח

חיפה גרוס, יהושוע
שחק לשתי שגם בכך ספק הטיל לא איש

לזכותן. בולטות נקודות ישנן אלו ניות

המסים עד
 ה־ מם על ארוך משהו קראתי הראשונה בפעם

 כאוב, נושא היותו כל ועם )831 הזה (העולם כנסה
 ישנם הרי 7 אחד במס הסתפקתם למה אבל נהניתי.

 אני — אחיד מם נסיעות מם שעשועים, מם נם
מסים... תריסר עוד לכם לתת יכול י

תל־אביב גדעוני, נסים
פיק—מס רבה. תודה

 מתשלומם וההשתמטות המסים לבעיית נישתכם
 המש לפני חשב, מי ובצדק• מאוד, ביקורתית היא

 לרמות ינפה ישראל מדינת ואזרח יום שיבוא שנים,
 את משלמים שאנחנו פעם כל הר ? ממשלתו את

שהחיינו. לברך עלינו למדינה חובותנו
 תל־אביב רבינזון, נתן

7 הנפלאות ועל המסים .על
ישראל כלכולי

 בעבור שצוירו הבוהים מל אחד שאף ברור
 יותר הם בפרם. יזכה לא )830 הזה (העולה האחורי

 פחות הציונות, את שיתארו מכדי ריאליסטיים מדי
המציאות. את שיתארו מכדי ריאליסטיים

 תל־אביב שטיין, חביבה
 היא למה 7 הנפש לציפור קרה מה — רבוחי ׳

• 7 עייפה כד כל נראית
 חולון חסון, אברהם

7 ,ונו׳ הנש אלפיים אחרי — הפלא מה
רותי עכור
 הנהו רומי״ ״עבור דור8 פתיחת של הרעיון עצם

 מתכוונת מה בדיוק הוסבר לא אולם טוב. רעיו? '
 5,'וו ואם מכתבים. מתוף בעתון לפרסם 'המערכת

 ט י היי סמלי. מחיר בשבילכם הו מכתב על פרוטה
סמליות. של משונה קצת מושג לכם

 תל־אביב ילדן, אליעזר
 לרעה ניצול למנוע כדי נקבע המחיר
והלצות.

וכש שכל של מידה אותה לה יש רותי אותה אם
 שלה שהמדור חושב אני יופי. שלה שי כמו רון

מתאימה. חברה לעצמם ״למצוא אנשים לכמה יעזור
ל-אביבת בן־שלום, יוחנן_________________

 הקוראים לידיעת מביאים הנגד
 הטל- מספר יהיה ,1.10.53מ־ החל כי

.26785 המערבת שד פץ

השלם
א ב ה

עון  המצוייר השבו
לאי-נפורם*יה.

פליליים
 שחשב ארם השבוע התנועה

הכיוון. נגר
משטרת עצבה בתל־אביב

בהמשכים - ומי נ(י
 היגנמ חבוטינסקת זאב

 ו״940 .נפטר רביזיוניסטי,
דרי בשל בעיקר התפרסם

ישר מדינת את להביא שתו
הירדן. גדות לשתי אל

 מנהיג בן־גוריון, דוד
התפר־ .1886 נולד מפא״י,

tfb דרישתו בשל השאר בין 
 שתי בין הירדן את להביא
ישראל. מדינת גדות
לתיירים שימישי מלון
ה התיירים על להקל נדי

 בק לבטא במסביה׳ מבקרים
 ןזזומיומיינז צרכיהם אות ,לות

 מער״ להם מביאה העיקריים,
 קצר שיחון הבא העולם פת

יומיום. לשיחות
נה הארץ בוודאי, 1 מלנב
 האנשים ביהוד בעיני, דרת

 אין, / למאד. עד חביבים
 נייד ן; סבלים. כאן שאין 'טוב

 לא, / עצמי. בשרות דגלתי
שהופ לי, איכפת לא בכלל

המזוודה. את לי כים
 אני אדוני. תודה, :במלון

אדו חמשה עם לגור אוהבי
 ברור / בחדר. אחרים נים

להח אסור צנע של שבארץ
/ שבוע. כל הסדינים את ליף

 באמת האוכל אדוני, תודה,
 אין היום אבל מאד, טעים

תיאבון. לי
 את אוהב אני : באוטובוס

 ה של החפשית התנהגותו
 מע להבדלי מתנגד אני נהג.

 לא זה אדוני, לא / מדות.
 אוהב אני / לי. כואב

ראגבי. שחקן אני להיטלטל.
 מאד נהניתי : )2( בנמל
ל לא, / היהודים. במולדת

 שנית לבקר אוכל לא צערי
אמ אבל הקרובות, בשנים

 לעבור חברי כל לפני ליץ
כמוני. זו חוויה

החמשיר
 מחצור איש' היה היה

 לגיבור. להיות שרצה
 ביקש הוא לנמל

 המוקש להכניס
,,עמוד : לו אמרו* •אז

׳ !״ בתור

£1 Iח ל מו ה״ ה 852 הז


