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 אזולאי. לבנה את השבוע להכיר היה קשה
 לראשונה, אתה ראה הזה העולם כשכתב

 בלתי־מסורקות כששערותיה בחדרה, ישבה
 בתה׳ ני לו סיפרה היא לעיניה. זגוגי ומבט
 הדה העולם נעלמה הבית׳ מן ברחה אסי,
 הב־ עיניה חייכה, השבוע אולם ).854 ,851

 ליפסטיק של סימנים הראו ושפתותיה ריקו
עליז.
 בזה הביתה. חזרה אטי ? בינתיים קרה מה

ה להעולם היה בו אשר מרתק צייד נסתיים
משל,. מקורי חלק זה

 שערות בעלת ,16 בת רזה נערה אסי׳
 בגבול שמיר, לקיבוץ תחילה ברחה קצוצות׳

 משך לבה בעיר. לחיות יכלה לא היא הטורי.
תס לא שאמה ידעה היא אך לקיבוץ, אותה

 החדרים את שנאה היא לעולם. לכך כים
 בעיר, האפרוריים החיים את דפרי־האוויר,

 בבוקר הסתלקה היא והתוכן. הענין חסרי
 האם — לעבודה הלכו שהוריה שעה אחד,

ה הדסה, בית־החולים של הכימית במעבדה
בית־משפס־השלום. של בתיקיה אב

 שם היתד, לא אך המשק, את אהבה היא
 הרי — בלילה נדדה שנתה לגמרי. מאושרת

 ״קראתי להוריה. יסורים גורמת שהיא ידעה
 סיפרה. הזה,״ בהעולם אמי ועל עצמי על

 השומר־ סמל את קיבלתי הלילה. כל ״בכיתי
 לחזור, פחדתי אותי. הרגיע לא זה אך הצעיר,

!״ העירה לשוב רציתי לא רים. לה, לכתוב או
 את שקראה היחידה היתר, לא אטי אולם
 קרא המשק מזכיר שמיר. במשק הזה העולם

 הודענו למערכת. מברק מיד הריץ הגליוי, את
 ולא — לקיבוץ נסעו הם להורים. כך על

 על ידע שלא המשק, מרכז כי אותה. מצאו
 להביא שעליה לנערה אמר המזכיר, פעולת

שוב. ברחה אטי הבית. מן תעודות
 לחוות !ודרכה לנגב. פעמיה שמה הפעם
 שי׳קח נהג אותה הכיר רה בבאר־א יהגדנ״ע

 שנית שפורסמה תמונתה לפי בטרמפ, אותה
 למערכת דחוף מכתב כתב הוא הזה. בהעולס
אפ מאז למשטרה. ועל־ידם להורים שהועבר

 מתוך בהתמדה הנערה אחרי לעקוב היה שר
 נראה :יום כל שהגיעו מכתבים של שורה

 חלוצית בסביבה הזה העולם קוראי שרבים
זאת.
 יכולה היא שאין אטי החליטה בינתיים אך

 ביקשו באר-אורה מפקדי בנדודיה. להוסיף
הבי לחזור אומר גמרה אטי תעודותיה. את
 אל פנ־ם לקרב ולצאת הכל את לגלות תה,

 כל בכך היה לא אולם ההורים. עם פנים
 לחיות עתה לה הציעו עצמם ההורים צורך.

 לדעת רצו רק הם בכך. רצונה אם בקיבוץ,
נמצאת. היכן.היא

 לאן להחליט עצמה אטי התקשתה הפעם
י לבאר־אורה או לשמיר : ללכת
 עוד זי. למשפחה לעזור שיכולנו שמח אני
אט־. כמו נערות שישנן שמח אני יותר

 חלק הזר העולם לקח אחרת במערכה גם
קאסטנר. במשפט :עצמאי

של עלוני־ד־,התקפה אלי גם הגיעו בשעתו

 חברי שרוב יודע אני גרינתאלד. מלכיאל
 מכיון אולם לסל. ישר אותם זרקו למקצ,ע

 ניירות לסל לזרוק מה משום שונא שאני
ל העלונים את העברתי אותיות׳ המכוסים

 האיש. את לראות שהלך הירושלמי׳ כתבנו
 גריד על הראשונה הרשימה היתד, התוצאה

).845 הזה (העולם וולד
 להגיש המשפטי היועץ החלים בינתיים

 התובע, ציא ד״ הראשונה בישיבה המשפט. את
 הזה העולם גליון את תל, פרקליט־המחוז

 ועל הנאשם של תמונתו על הצביע מתיקו,
 בקול לעג הוכחות״, לי ״יש המשנה כותרת

״שלו ההוכחות את ״נראה : רם !
 קאסטנר המשפטי, הגלגל התהפך בינתיים

 את העריך הוא להתג!ננות. לעבור נאלץ
 נתן הזה, העולם של האובייקטיבית עמדתו

 תמיר שמואל זה היה הפעם מיוחד. ראיון לנו
 הגישו מתיקו, הזה העולם גליון את שהוציא
משפטי. למיסמך והפכו לשופט

 המשפט, אחרי לעקוב הוסיף הזה העולם
תו למען הגדול׳ המאבק של תמצית לך לתת

 המקוטעות היומיות הידיעות את לצרף כל
 בית־הדין. באולם הדרמה של ברורה לתמונה

ב ד,לוי השופט משהרגיש קל: זה היה לא
 האולם. מן המערכת ראש את גרש מצלמה,

 לת־ ויצא הישיבה את הלוי גמר אך : לשוא
 המצלמה לתוך ישר נכנס לדלת׳ מבעד מו

במסדרון. לו שחיכתה

 של מהאשמותיו אחת נתקיימה השבוע
 של גדול סכום כסף. גרף הזה העולם :הדור
ש ישראליות, לירות אלפים) (חמשת 5000

 הדברים את שיוכיחו הדור לסופרי ד.,קצבו
במ מסוימת פגישה על שכתבו המפורשים

כ נשארו מסוימים, אנשים של מסויים קום
 לתבוע בא לא איש הופכין. לה שאין אבן
 שום קיבלתי לא גם זה ןים יחד הפרס. את

דיבה. הוצאת על משפטית הזמנה
הירו לוי יצחק הודה הרועמת בשתיקתו

 שקרן. שהוא הדור, מערכת מזכיר שלמי,
עוב מאצבעו במזיד מוצץ שהוא הודה הוא
 קויתי מגונים. צרכנים לשרות מסולפות דות

 ממשרתו, יפוטר היום שלמחרת בתמימותי
ב אם התקווה. נתגשמה לא כה עד א,לם
הוכ בנקל, לבדוק יכולנו אותו אחד, מקרה

להא אפשר איך המערכת, של שקרנותה חה
 יותר קשה בהם אחרים ענינים באלפי לה מין

? האמיתות את לבדוק
 כמו רבת־פעלים שמפלגה חושב איני
 בהתיש־ מסורים חברים אלפי בעלת מפא״י,

 נאמנים אנשים של גדול צר וא העובדת בות
 שחור כתם לעצמה להרשות יכולה וישרים׳

 של אחד פתרון רק ישנו כזה. צהוב) (או
 שאין בגלוי יודיע המפלגה שמרכז :כבוד

 טענת וכי זה, עתון עם קשר שום למפלגה
למצי מתאימה אינה מפא״י את לייצג הדור
 לא אם שהרי לעצמה, זאת חייבת מפא״י אות.

 ביודעין׳ לשקר המסורית האחריות תחול כן
כולה. המפלגה על

מכתבים
ר כ 1954 צ

ע החלוצי לנוער נם יפה... רעיון ד. מעט מני  כבו
כיוהר. עשה תהיה הבהירה כי רואה כבר אני אולם

 הרצליה חילוני׳ .דניאל
ם יסכים לא התואר את לשאת הראוי נער שו  ב

פן פנים או ב להתפרסם. ו שו טו  רי, תציינו אם תע
ת את ה, חייה על ותספרו הדמו שי מע להז מבלי ו
בדוי. שם תחת אלא שמה. את כיר

ירושלים צקלון׳ עפרה

סמה לכם מציעה אני פי :למיפעל סי  ללא או
. לא דופי, . . ו פי ו בן י מו פי נם יש שאם כ  זה יו

 חילק הרבה, בחוכמתו העולם. בורא אבל יזיק. לא
ת את או א וקשה שווה באופל החיים הנ פי למצו  או

פי אחד. בגוף ויו
הל־אביב מרנין, דינה

ת עשרות אחר; בהחלט. חיובי הרעיון עצם  מלכו
פי ב האחרון בזמן שצצו היו  ויש־ב נוח שיקום טו

חד על הדגש את החיקויים על לא זו. לארץ המיו

ת. ננדרניות של שופו  התואר בהירת לדעתי אולם ח
ה. אינה כונ הו ״צבר״ נ ח ז סטי מונ ביני  צר, שו
א בזה לו שהו אי לדו שבמקרה אלה את בצד שם כ  נו

ם האמיתיים הארץ בני זו. בארץ הפוכי  כיותר ו
לדו אלה דהקא אינם עו אלה אם כי בה. שנו ד  שי

 להתבולל והחיוביים, החלוציים במסעליה להתאקלם
חד בהווי אף שלה המיו  אלה משלהם. לו להוסיוי ו

עלו תעודת־לידתם כי אם האמיתיים, הצברים הם
א עליכם אלה בין אחרת. להעיד לה ה את למצו

ם צעירים הישראלי. הנוער את המסמלי
 תל־אביב הוניגמן, דוד

הזה. העולם מעדנת של דעתה גם זוהי
הדור פיליטון

א רניל אם אולם חדור. של קורא אינני  הו
ם כה דברים לפרסם שעי שע  אב- אורי שטען כפי מ

תו לקרוא אתחיל )866 הזה (העולם נרי  בק,בי־ או
ת היצירה בוודאי זוהי עות. אי  ביותר היפה העתונ

טון. לפחות הרי כעתון, לא אם בארץ. לי כסי
חיפה בן־חיים, שמואל

ד' אינני חסי  התפרצויוהיכם אד הנדולים. חדור מ
מז... אינז ההיסטריות שמיץ לו תנו במקו  — לה

ת תפוצתו !לכם איכפת זה מה ע וזה אפסי דו  י
טכ. לכם ע, הי  האס 1 הזו הפניעה כן. על מדו

ז עדיז כה נהיה עודכם
תל־אביב פרגאי, בנימין

ז אינני מי א ם שנמכרתם מ  ש- או הכלליים לציוני
ם עם הוזים מיני כל על התמתם סי פו ם. טי שוני  מ

א כותב שחדור מה שכל אומרת לא זאת אבל  הו
לו בלוף. ל כזה עתת אפי  את לפעמים לומר. מפונ

דו ולא צרר, עינכם תהיה למה האמת.  ן בזה תו
 יפו שמוארביץ׳ דוד

ם בהחלט 1אנ וחלילה. חם  להאמין מוכני
ב לפעמים מסוגל גם שהדור נכון. משהו לכתו

ת',  דפיקה היה אבנרי אורי של מאמרו רפו
 תרשו אם הדור. של הדפיקה היתד, זאת קלאסית.

זאת. לומר לי
נתניה גלברד, חיים

שובתו את מקום בשום קראתי לא אנב.  של ת
 שלכם... הקרב לקריאת הדור
לא. אנחנו גם

בעברית רומבה
 (העולם העבריים לתקליטים נטפלתם למה מבין אינני

ם ).856 הזה  לחרוק המתחילים מהם כמה יש אמנ
ת. כמה אחרי עו ד זד, אבל שבו אני אומר לא עו  ש
ד ה של תקליט לקנות ללכת ציי מפוני סי  53ה־ ה

בז, של טהו שנה. הורה של הקלים או בי  רוצה אני י
ם אתם ובוני־ווני. סמבה רומבה. לרקוד  לומר יכולי
הו מז שז תז של סי ר. רוחני ני כ  זה לי אבל ו

ת לפי רוקד העולם כל איכפת. לא  אלו מנגינו
אה ואיני ע סיבה שום דו היו לא מדו  תקליטים י
בעברית. נם כאלה

תל־אביב גדין, יואל
ת. המלים נכון. שיו ת. נם טפ  האם אבל המנגינו

 נם ? בשפת־המקור היצירות לאותן פעם הקשבתם
ת שם שיו  — התרגום נגד תתריעו אל כן על הן. טפ

ד התריעו א המקור. ננ ריקני. שהו
רמתיים הימלשטיין, דבורה

א תפקידם כי המלווים ■ילמדו ...ומתי  להשלים הו
מו להתחרות לא לזמר, רקע ולהוות !ע

ירושלים רון, אריה
כן הייתי ד יתריע אחר אדם שכל להאמין מו  ננ

אז שה הזה. העולם לא אד העברי. הנ׳ ם למע שי  עו
אז זמרי  שחו־ מה את העברית למוסיקה שלנו הנ׳

ם הם : העברית לשפה אתם ללתם סי מו רות מכני
: דרנית ן כו נ ת!) ( אי ק מרי ם לדפום־ם א שי  מעוב
ם כי יתכן מקוריות. וחסרי ה  עדיין אינם מאמצי

מ הראשונים. צעדיהם רק אלה אבל מוצלחים, ב
צים. לתזמורת להצטרף קום שמי ש היה רצוי המ

ה את לחבר יעזור הזה העולם ת של המננינ  דמו
החדישה. העברית המוסיקה

ם בנטוב׳ אלחנן לי ש חו  ׳
ם אני צוע ביחם לעמדתכם מסכי  של הנרוע לבי

כן אינני אולם העברי, התקליט לאי להסכים מו
אולוגיה ס מנסים שאתם די  לי איו לעניין. להכני

הנלילה״. ״הנלילה, צלילי לפי לרקוד רצון כל
שוני, יצחק  חיפה גר

אופי. של עניין יחבל ז,ת

? מדע או רצח
חד הראיון תן המיו סף ד״ר על־ידי לכם שני  יו

ת על הרבה חידש לא )856 הזה (העולם אשרמן  בעי
ת. ההפלות תיו ר נמנע זאת לעומת המלאכו  הדוקטו
ת הסתייגויות מלהביע סריו שא. על מו  הרשו הנו

החסר. את למלא לי נא
שה או בחורה  פונעת בטנה פרי את המשחיתה א

 יותר ויפה טוב מה בחיים. והנעלה הקדוש בכל
שר יותר נעלה מה ? אדם בריאת עצם מאשר  מא

ספת לבריאה הלאה. החיים חוט את להעביר  אשר נו
— ? מזה וחוץ ? העולם לאור לצאת הזכות לה נם

כול מי טול י דיו לי  אין כי ? לרצוח הרשות לי
ב שבמקום אלא מתועב. רצח אלא ההפלה שי  להו

ם בבית־סוהר. האם־הרוצחת את  ברון- עליה מביטי
ה היא אם מים. שמור מסוגלת איננ  עצמה. על ל
מה בברייה להתנקם סיבה זוהי האם ? תמי

תל־אביב ליכסנר, הוגו
מר הדוקטור ת 22% כי או שו  עברו הארץ מנ

שב אני כזה. ניתוח  יותר. הרבה נכוה שהמספר חו
הו בי מנהג עתה ז קו אני ביוהר מ  אם מסופק ו

שהו י מי כו ד י הערי ה י כונ מדיו. את נ מ
רחובות שמרון, מרדכי

שבת אני הו חו לו טבעי. דבר שז אפי ע רצוי. ו
ב אה כבר ברנו שי ת שי ה  ומותר חמרות-השכיה היו

ו נ ע י בו ק ם. כה דברים בעצמנו י רייי  עוד כי נו
א א י ת המדע המצי טו ת. מניעה שי  רשאית בטוחו

 אם להיות היא רוצה אם להחליט בהחלט האשה
ה לאו. או ע סיבה כל אין נאורה, במדינ  לא מדו

 הבדל כל אין שהרי כאלה... ניתוחים החוק יתיר
תוח לביו בינם המעי־העיוור. ני

פתח־תוקה א., שולמית

המן החבר
ה של גירסתכם ת, ההיסטורי שר היהודי  נוגעת בא

שלה ראש לפרשת היא  )S36 הזח (העולם המן הממ
שלה ראש מעיקרה. מסולפת  החלים לא הנ״ל הממ

מי להיות ש טי מצעי היה שזה מפני אנ  להל־ בדוק א
ענ טרם כי ההמון. את יב פי ם הבמה על הו שי  אנ

מו א היטלר. ואדולף טורקווימדה כ  היה רק הו
ש  שדידת על־ידי להתעשר שרצה שאפתני, טיפ
ת זה עם ויחד היהודיים. הסוחרים רכוש ב לזכו
ת כמשחרר הפרוליטריוז אהדת  מן העמלים המעמדו

ם. ומאילי־ההון הבורגנות טיי לי סמופו  מחרחרי־ הקו
אליזם משרתי המלחמה, העברי. האימפרי

תל־אביב לוי, ישעיהו
שמות אם רבותי. הו ולשתות ל הג ז  — נלותי מנ

1 הגלות תחי
תל-אביב שמשוני, עליזה

אכיפה של אכיכיה
 אביבה של החמוד שפרצופה מתפלא אני איו

 אביבית מספר אה שיבלבל לכתבבם גרסו פרלמז
 רק היא )849 הזח (העולם אחת בכתבה אביבה של
ה .19 בת א )854 הזה (העולם בשני  בת כבר הי
ה. חוץ ...18 ם אמר מי מז  אותה לצלם שצריכי

ם בלתי במי-קצף ו שקופי
ן דורון׳ יעקב רו נ יעקב ז

עצמה. היא

הגובה על הדגלים
שא החפרתם )856 הזה (העולם הרגליים בחידון

אד חשובה אחת לה א מי : מ ה הרגליים בעלת הי
ת או  החלק הבטחת את מקיים העליון החלק אם ? נ

ע פי ז בחידון מו
לון שפירא, גד  חו

סב במעט להזדיין שפירא הקורא יואיל
 באחד ימצא לשאלותיו התשובה את לנות.

הקרובים. הגליונות
לי רבה... הנאת לי גרמתם ש היחידה ההנאה או

דון. השתהסותי מכל לי תהיה בחי
בת־ים תורג׳מן, דוד

לחי על סטירה הראש, על סל
שפה סל לבשתי עצתכם. לפי הלכתי  הראש. על א

ת אמרו למסיבה באתי צוואר, על כפיו שו :לי ו ״מ
הנג״. מן רדי געת,

 תל־אביב גולמן, צביה
הכוונה. תה י ה שזו יתכן
מה תחפושת לעצמי סדרתי שית דו  הפא־ לאסא
שחתת, נורא עצמי את הרנשתי ריסאית,  תקעתי מו

פי. סטירה תקעה ואמא בפי. סיגריה בפרצו
תל־אביב אידלמן, סימה

וכגדי-ים רגליים
מלון תצונת־האופנה על שלכם הכתבה שרון ב  ה

 זה מסוג עשירית אולי. היתה. )855 הזה (העולם
ם אבל רואה. שאני שו שתי לא עוד מה מ  אף פנ

שמלות את הלובשת אהה בחורה ב נם האלה ה
ה כל האם רחוב. פנ או שוייה הזאת ה  בשביל רק ע

שות ישר שכל עם שבחורות או תצונות  מתביי
 לא פנים. כל על אני. !ברחובות אותה ללבוש

ע הייתי פי ת עם כחולה בחצאית מו  לבנות נקודו
ת לפני או ם. מ מני לו מוז תי. יהרנו אם אפי או

יפו בן־מנשה, יחיאל
ת רגליים היו לי אילו מו מו עקו ש כ  לדונם- שי

ת מ שבת הייתי הללו, נ ם הו  שאצינן לפני פעמיי
עוד לראווה... 1 בבנד־ים ו

 תל־אביב אלוני, ברוריה
תל־אביב שחר, חרמונה

העולס
א ב ה

י וו אשביע ״ צו מ  א
יא1ו»י־»וד*

 ■■ ׳׳ בחמשירים השבוע יומן
עקרבים מעלה - ו׳ יום
 או״ם, של מפקח היה
 ורחום. מעודן לב בעל

 נחדד הרצית מן
 : אחד פה והחליט

ועגום. נוק־ף דו׳׳ח לחבר
פורים נשף - שכת יוה
 אב ולה בת היתה היה

 הרחב. מחשופה שגינה
: לנוזף אמרת היא

 לב. גלויית ״הנני
״מתחתיו מתחילה שמלתי !

כדורגל איצטד - א• יום
 אדם כדורגל במשחק

 !״ דם לראות רוצים !״היי : צעק
 ?״ מר אתה, מי ״בעד

 : ואמר נשאל, הוא
ני או !״ מדופלם רופא רק ״
כמגדל־יהודה כחירות - ב׳ יום
 בבחירות מועמד היד!

ה : שנאם עשרות שנים ״ז
 ישר, הייתי

 ! דבר גנבתי לא
״1 להראות כוחי פעם לי תנו
בכנסת דיון - ג׳ יום
 נציב, שמו ח״כ, היה היה

 תקציב. על נואם הוא : שחלם
ם! הוי — התעורר מי  — אי

כן על  הנואמים דו
ויציב. אמת כי : ונוכח

857 הזה הפולט


