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 עמום הנער פרשת על לכתוב אי־אפשר

באב השתתפות דברי להקדים ■מבלי תיבון
 הורים ■מדי יותר ראינו ההורים. של לם

 רבות עתים להודיע נאלצנו בחיינו, שכולים
 שלא כדי בקרב, בניהם נפילת על להורים מדי

 שניה שאין האנושית הטרגדיה את נחוש
 כה בעמל וגודל שטופח בן אבדן של לה

ה מן ותקלות משברים בשלום שעבר רב,
 בצורה ליפול כדי רק לגמנסיה, ועד עריסה

 כחסרת״טעם. הנראית
הכבוד.- להם

 המעו" צדדים כמה כולה בפרשה יש אולם
 עוול, זה יהיה מאד. נוגות מחשבות ים1ר

עלי נעבור אם נתעבת, אדישות זאת תהיה
ל כדי בהם יש אם אפילו — בשתיקה הם

 וננסה הבה ממאירים. פצעים על מלח זרות
ה ככל ועדינה שקטה בצורה בהם לנגוע

אפשר.

 ? זה נער הוא נוער מין איזה : כל קודם
 צעדו זה בטיול שהשתתפו התלמידים־

 מאשר פחות — ביום קילומטרים כשמונה
ש נחו הם והרצליה. תל״אביב בין המרחק

ש כנראה, ביניהם, והיו למדי. רבות עות
והותר. די חובתם את מילאו כי חשבו
 לפני נער היה לא מגיע, שזכרוני כמה עד

 בחברה. כזה מיבצע על לספר מעז שנה 15
 של מרחק צחוק. רעמי תחת נקבר היה הוא
 להליכה נחשב היה ביום קילומטרים 30

 כדי תוך הים, חולות על בתנאי״שדה, רגילה
 מלא־ם׳ ילקוטים שני עם סלעים, על טיפוס

 מבי־ אלה היו לא ושמיכות. ליומיים ארוחות
 רגילים מצעדים אלא ליח־די״סגולה, צעים

 של פלוגת־נערים למשל — גדולות ליחידות
 הן אף בנות, 40 של מחלקה ובה ,‘'"איש120 י

 פני על בגאווה פעם לא שעברו !15 בגיל
העייפים. הבנים

ה" בני מאתנו, איש כמעט שאץ דומני
 מתל־אביב ברגל הלך שלא היום, של 30

 לנתניה׳ ראשון (יום ימים בשלושה לחיפה
 שלא לחיפה), שלישי יום ,לקיסריה שני יום

 (יום לים־המלח מתל״אביב באופניים רכב
 בכל (יומיים). לטבריה מתל־אב־ב או וחצי)
 של ויחיד אחד מקרה־ אף זוכר איני זאת
ו התאמצות־יתר. ׳מתוך פגיעה או מוות

רופאים. של בדיקות שום עברנו לא אנחנו
 הצעירים אחינו האם ? מזה ללמוד יש מה

— בכך להאמין לי קשה ? מאתנו חלושים
 להם חסר האם למדי. בריאים לי נראים הם

 פשוט ואולי שלא. מקווה אני ? הרצון כוח
 על חותמם את והמגביות המענקים הטביעו

 יכול הוא אין ששוב עד — זה מנוער חלק
המק של החשמלית הנוחיות בלי להתקיים

 או האוטובוס של החלקה התנועה או רר, '
? ה,,שרות״ מונית

 על מזעזעת סטאטיסטיקה מכבר לא קראתי
 שוב האמריקאי, בנוער כוח״השרירים חוסר
 של שריריו כוח לשמינית אלא מגיע אינו

 למל' בגיוס״החובה באירופה. דו-מה מידגם
צעי של מדהים מספר נפסל חמת״קוריאה

 בני■ הסיבה נעוצה המומחה לדעת רים.
ביל שכבר נוער, אותו גדל בה ח־ות״היתר

 בית״הספר של הפרטי באוטובוס נלקח דותו
 הלימודים. בתום לשם ומוחזר ביתו ,מפתח -

 עם יחד אלינו, גם זה מצב הגיע האם
? הקרייזלר ומכוניות הוליבוד סרטי

ב שקרו האסון, מקרי מעצם גרוע אולם

ה הפירסום הוא זה רקע על האחרונות שנים
להם. הניתן והשפל זדוני

נעו בימי גם כאלה אסון מקרי והיו יתכן
 לא איש עליהם. שמענו לא אנו אולם רינו,

אותם. פירסם
 של מערכת יכולה בה רבות דרכים ישנם

 הפרימיט־־יים האינטרסים אל לפנות עתון
 (ובי באהדתו כדי.לזכות הקורא, של ביותר

 היא בהן ביותר המגעילות אחת פרוטותיו),
 הורים של .כשלעצמה) ת (הטבע הדאגה גירוי

 ששכחו זקנים לעיתונאים ילדיהם. לשלום
%נעוריהם, את  עתונאים מהם) (גרועים׳ ,

 לעשות מאד קל זקנים, שנולדו צעירי,ם
 גלי־היסטריה ולעורר — זו מלאכת־קודש

 חינוך של יסודותיו תחת החותרים המוניים
ובריא. מאוזן

ב, שנ לפני הארץ תגובת את היטב זוכרני
 ב״טיול״ קטלנית תקרית כשקרתה פעם מדי
 אלא כמובן,־ היה, שלא — תנועת־נוער של

 מחו(רת. ארגון של לקורס״אימונים הסוואה ■
 מקרי" ביותר התרשמו לא אז של הצעירים

 ל" חקירות שדרשו הצרודות אות־האזעקה
 בהמוני־ המתאמן אדם כי ידענו — אומיד׳ת

 נפסקו, לא האימונים נפשו. את מסכן יד'
ההורים. לדאגת קדמה המצפון קריאת

 הארץ כשפותח המצב. שונה היום אולם
 פחד להטיל כדי מאורגן תעמולה במסע" שוב

 כדי תוך (ורוכש הורים רבבות בלב ומורא
ו מתון שקול, כה לעתון אהדתם את כך

 פרי" שיעלה רעל, של זרע זורע הוא אחראי)
לאכלו. נצטרך כולנו אשר באושים
 מן המועמדים מחצית הסתלקו עתה כבר

 המשתתפים מספר פחת השונים׳ הקורסים
 רבים הורים כי שמעתי לקומץ. עד בטיולים
 אפילו ילדיהם את לשלוח שלא השנה החליטו

בארץ. נחשים ישנם כי שמעו הם לקייטנות.
 £מ". לועדות״חקירה ההיסטרית הקריאה

 ישרים מדריכים של לדמם הצמאון שלתיות,
מי עליהם המוטל את העושים ומוכשרים,

 הגלויה ההסתה קשים, בתנאים מצפונם טב
 האבק מן הנוער הוצאת של צורה כל נגד

 זעיר" דור איזה — הארץ נוף אל העירוני
? לנו מקימים הם בורגני־מלידה

 למסע נרתם היה לא עתון ששום מובן
 אצל קשבת אוזן ימצא כי ידע לולא כזה,

 זאת. לדעת כדי רב בדמיון צורך אין ההורים.
ב שבאו ההורים עשרות את עיני במו ראיתי
ה הגבול בתוך ם׳ ד,צופ של לג׳מבורי לילה

 את להציל כדי ורמת־גן, תל־אביב של עירוני
באו ש־נת״לילה של המר -הגורל מן ילדיהם

המוצעת. למיטתם במכונית ולהביאם הל,
ל לדאגתכם הכבוד כל עם יקרים, הורים

לי תהיה כי שתרצו הדמות מה — ילדיכם
 בנים על גאוותכם תהיה האם ? 'אלה לדים

 מאור שזופים לטבע, קרובים חסונים, ובנות
 למיב" הצורך, בשעת •מוכנים, שיהיו השמש,

 להעמידם עלול עתידם אשר החמורים חנים
 של חדש בדור נפשכם שחשקה או — בהם

 מן ביום עצמם את שימצאו עלובים, בני״גטו .
אומ קרבן אמיתי, במבחן חסרי״אונים הימים

? הגופני כושרם לחוסר לל
 שדרות״המסע את הארץ נוף ישכח האם

 ומכיר חדוות״חיים חדור צוהל, נוער של
 שרידי' לראות יתרגל האם ? עצמו של כוחו

 של מרחק בקושי, דרכם המשרכים כיתות
כש ביממה, עלובים קילומטים תריסר חצי

 וועדת״חקיוה לפניהם מגן־דוד״אדום מכונית
? מאחוריהם מראש מוכנה ממונעת

©

מכתבים
התקופה תחושת

 מצאתי )867 הזה (העולם רזיאל דויד על בכתבה
 כי אם ידועים, היו לא לי שאף רבים פרטים

 כאן הנזכרת. בתקופה לענינים מחוץ עמדתי לא
 כי לציין עלי למופת. עתונאית חריצות הוכחה

 בעיותיה התקופה, תחושת משום יש (בכתבה)
ותנאיה... אפשרויותיה ומכאוביה,

 להחיאתו בקשר הזה העולם עורך שנקט היזמה
 כי סבור הנני לשבח. ראויה רזיאל דויד של

 בפני בהחיותו הלאומי האינטרס את משרת הוא
מנהי ולוחמים, חולמים של הטיפוסים את הנוער

ישראל. לעצמאות יסודות שהניחו ומפקדים גי□
ו אחדות כשמפלגות ומעילות, שערוריות בימי
הח פה, בכל המדינה את אוכלים רבים אישים

 ונום־ הנפש את משיבה רזיאל כדויד דמות ייאת
ההיסטוריות. ושאיפותיו ישראל בעתיד בטחון כת

רמת־גן מרידור, יעקב
אי והכרתי באצ״ל הראשונים בין להיות זכיתי

 הכי היתה ההיא שהתקופה ונכון רזי, את שית
 על חבל שאיננה, ההיא התקופה על חבל יפה.

 עמלם, פרי את לראות זכו ולא שנפלו האנשים
 מצורת ונתאכזבו שנשארו האנשים על גם וחבל

 לזמנים התקווה נשארת זאת כל עם המדינה...
יותר. טובים

ירושלים רוזן, מ.
 ה* ולעניני לרזיאל קרוב בזמנו שעמד כאדם

 מאסרו פרשת על להעיר אני חייב בכלל אצ״ל
 אהרונו־ ברחוב המפקדה ומאסר רזיאל דויד של
 אילין זה־: בענין אילין אפרים של וחלקו 6 ביץ
 אצ״ל. של הרינול שרות מראשי אחד היה לא

 נלוי. או חשאי בית״ר נציב היה לא כן וכמו
מיוחדים... לתפקידים למטה נספח היה הוא

 טיסתו בעת בלוד נאסר שדויד הדבר נכון
 אבל ' אילין). (אפרים מנשה בחברת• לחיפה
 לשום לווי בלי לנסוע דויד נהג לא זמן באותו
ההכר הנסיעות ובכל מבוקש שהיה מאחר מקום
אילין... על־ידי לווה שנסע חיות

 שובו ועם רזיאל של מאסרו אחרי אופן. בכל
 המשיך והוא אילין הורחק לא ארצה, יאיר של

 לסוריה נסיעה היתר ובין המיוחדים בתפקידיו
 מספר ,2.8.1939 ביום חשאי דואר משלוח לשם

 שה־ להניח אין רזיאל. של מאפרו אחר חדשים
 חקרה לא מתמיד, יותר זהירה שהיתה מפקדה,

ב הושאר אילין ואם דויד, של מאפרו בענין
בו. חשךו לא בודאי הרי תפקידו
 ידועה היתה שדירתו האחראים מהמפקדים .איש

 למקום קרובות לעתים ושימשה אילין לאפרים
ש להניח קשה כאן ונם בביתו נאסר לא מיפנש

 מזימו־ את יתפור הבריטים בשרות שפעל אדם
ב היו הנתונים שכל בזמן נסים כה בחוטים יו

עקבות. להשאיר שלא ידיו
נתניה (״נתן״) חסון, משה

מאשימות עיניים
 בבית־ המתרחש אחר שנים משד העוקב באדם
ש לטובה השינויים את ורואה דיסקין, היתומים

 רוטשטיין, יצחק אברהם שמונה מזמן במוסד חלו
 בתור למוסד, ובהתמסרותו האישי ביושרו הידוע
 )868 הזה (העולם לראות הופתעתי המוסד. מנהל

הזה. המוסד על החד־צדדית הכתבה את
בני־ברק לאנדא, צבי ד״ר

ו דיסקין בבית־היתומים נמצא משפחתי קרוב
 במוסד המתרחש על יותר או פחות יודע אני
 את לציין עלי הזה העולם לכתבת בניגוד זה.

 במוסד האחרון בזמן שחלה החיובית התתפתחות
מי שלפני לתקופה להשוותה ואין כמעט אשר זה

מש הוא המוסד... למנהל רוטשטייין מר של נויו
 של פיתוחו לשם והונו אונו מיטב את שם קיע

 כל מתחום חורנת לילדים ודאגתו ואהבתו המוסד
רניל. מנהל

״הארץ״ עם
 לקרוא■ העונג היה הזה להעולם שנם מקווה אני

ה של למערכת״ ״מכוזבים במדור מכתבי את
 חשוב קטע השמיטו הם הארץ (הרציני). עיתון
 לתמונות־הפר־ בנונע מה :דהיינו ממכתבי. ביותר
 אשר תמונות בהאריז, בתי־הקולנוע של מומת
 ״שבו- של מזה נופל אינו שלהן הפורנוגרפי המתה

1 הפפולת״ עוני
 בצוואר תקוע פקק נם :שהושמט אחר קטע
מיני. נרוי ליצור עלול בקבוק
ה שני את שחרר הארץ של המכתבים מדור אם

 הזה העולם של המכתבים מדור אז הנ״ל. קטעים
אותם. לגייס יוכל

וזל־אביב שנוקפרצקן, ז.
 הזוז העולם תודת דום. עומדים הקטעים

ש הקוראים שאר ולכל שנוקפרצקן לקורא
 פורסמו שלא מכתביהם העתקי את לנו שלחו

בהארץ.

חוצרת לעולם טעות
 צים. או צים נקראות לא הסוביטיות המכונות

תי ראשי שהם וזים. זים אלא ),867 הזה (העולם
 ה־ (בית סטאלינה״ ימני ״זאווד המלים של בות

 מולוטובה״ ימני ו״זאווד סטאליו) על־שם חרישת
מולוטוב). שם על החרושת (בית

 גבעתיים ויינריב׳ מרדכי
צאת. את צכר לא הצה העולם

בדגניה לילה
 הזה (העולם בדנניה אלתנר העתונאי לפרשת

אשר דיונים ישנם חברתית קבוצה בכל : )863
 איש שאין דבר החברה. של הפנימי ענינה הם
 אלתנר) (של ההתחפשות עצם לשמעם... רשאי זר

רי רצון על מוכיחה הדור ונשיאת קיבוץ לחבר
 ופנימית מכאיבה בעיה לצוד מנת על ובילוש גול

במפא״י...
ל אלתגר) (של לביתו אכנס אם אצדק האם
ה המשפחתיים הדיונים בשעת משפחתו, אסיפת

? אותי זורק היה לא הוא האם ? פנימיים
 — והיא במשק. לבקר רשמית דרך ...ישנה

 ׳וה־ הקבוצות לי שידוע כמה עד למזכיר. לפנות
 כך ועל ביותר אדילים אורחים מקבלי קבוצים

 בצורה שנזקקו בארץ מבקרים ואלפי מאות יעידו
המשקים. לעזרת אחרת או זאת

דגנית אחינרעם,

למארילין שאנס
 (שעד המפורסמת רפופורט תמר היא הזאת
 ריטה של היחידה המתחרה ),864 הזה העולם
בהו קריירה על חושבת לא שהיא טוב ? היוורת
דשם. הזוהר שחקניות לכל אבוי אז כי ליווד,

 תל־אביב וארקין, ישראל
 גארדנר לאווה הזדמנות לתת החליטה תמר

בישראל. להישאר מונרו, ומארילין

? דד־רה־מי־יודע
 רת יבינו בת־ימינו המוסיקה שאת מאד יתכן

 אינו )868( הזה שהעולם הוא בטוח אולם מהר.
טו 7 של אוקטבה על שמעתי כיום. אותה מבין
 הוא טונים 8 של אוקטבה! טונים. 12 של או נים

בה. להתנאות אתם יכולים הזה. העולם המצאת
באר־שבע חסיד, משה

ש הזה, העולם של המוסיקאי הקולומבוס
 כי לצערו, מצא, השמיני, הטון את גילה
 הטונים משבעת אחד על חזרה אלא הוא אין

הקודמים.
תל־אביב שוורץ, ש.

בש הדש לא הדבר אמנם מהכתבה... הזדעזעתי
 הזמן משך אבל דיסקיז. בית־היתומים חניד ביל

 החרפה את לי והזכרתם
 יד להם שיש המחנכים את

 את וירנישו ליתומים יהפכו
מרניש." דיסקין שחניך והכאב

 חיפה אשכנזי, נח
 מלפני זו זוועה מכיר עור

הם־ המ׳וסד. מחניכי אחד
- גידו.

ירושלים כהן, עקיבא

באתם ואתם שוכחים
או מקלל אני הזאת.

י עצמם שהם בפשע,
1 והכאב הצער הטעם.

איני כוחכם.... יישר
כשהייתי שנים שמונה

והצי במאבקכם שיכו

׳.בר פראי יצור שאני יפה, לא שזה יודע אני
הפס ובאו, הזה העולם מכבוד במחילה אבל ברי,

 קישקוש היא דויד ופירה שהא חושב אני טיבל
? לעשות יכול אני מה דעתי. זוהי נדול. אחד

תל־אביב בראלי, יגאל
בקול־רם. אותה להביע לא

 את לי מזכירה הזאת המודרנית מוסיקה ...בל
ב בה שהשתתפתי השבורים המסרקים תזמורת
בטהובן... בראמם, באד. את לי תנו נעורי.

חיפה ברגמן, ח. י.
 ארבעה ובטהובן, ברגמן בראמס, לבא]־,
הזה. העולם חשבון על שבורים מסרקים

העולס
 המצויר השבועון

לאי־נפורמציה

? קאריירה או שליחות
 מנהיגי לדברי טעה, לא בן־גוריון

 כיום העומדת האכזרית הברירה מפלגתי.
ל שליחות : היא המפלגה צעירי לפני

 ? בישראל קאריירה או אמריקה
1 מזל בייט

 את להפסיק יש ני החליטו הטומחים
במ בקידוח ולהתחיל לעומק, הקידוח

 אחרי נתקבלה זו גורלית החלמה אוזן.
 שךות כי גלובליות בבדיקות שנתגאה

 יותר הרבה לארץ קרובים בעיראק הנפט
בוונצואלה. שדות־הנפט מאשר

הצנזורה על־ידי אושר
ה" קיבלה לסרטים שהצנזורה אחרי

 את רק לא לצנזר הסמכות את שבוע
שמו את לשנות גם אלא הסרטים, תוכן
 ודיקדוק המוסר לדרישות בהתאם תיהם

 המתוקנים השמות רשימת הנה הלשון,
 :הבא בשבוע שיוצגו לסרטים
ילדי :(לשעבר רבן דבית תינוקות
הפקר).

 : (לשעבר בוקר עד פועל שכר תלין לא
האימה). שכר
 ?) הרוצח (מ־ ? לן משמע קא מאי

 מעדיפים (גברים כעורב שחורות צמותיך
בלונדיות).

יצאנית). של (דרכה חתום מעיין נעול, גן
 המתרחצת). (היפהפיה טהרה מי

 השלישי). (האדם גיסא מאידך
התאווה). (בחיק הטבע בחיק

למישהו החמשיר
— !) (נניח — גבר היה היה
הטיח. פורנוגראפיה כל נגד
 קלוקל חומר כל
— קיפל הוא! כימו אל
להבטיח. הציבור שלום את

869 הזה העולם


