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 אנשי־החיל הדוכסים נהגו הביניים כימי
 תפקידם משוררי־חצר. במידותיהם להחזיק

 על ושתו אכלו הם : פשוט היה אלה של
 בשירים ותיארו בטירה גרו הדוכס, חשבון

 אומץ־לבו, רחמנותו, גדולתו, את לוהטים
הדוכס. של וחכמתו יושרו

 הוא אין משורר־חצר. איננו בורלא יהודה
 חושי. אבא של חשבונו על ושלום חם חי

 הר־הכרמל, על דירה ממנו קיבל רק היא
 מרפסית, ושתי הול חדרים, שלושה בעלת

 דעותיו החיים. לכל שכר־דירה, תשלום ללא
 שאינן למרות כנות, בוודאי הן הפוליטיות

 נרחב שוק למצוא וכלל כלל לו מפריעות
 וברדיו בעתונים הספרותית לסח־רתו יותר

לסיפרים־מטעם. רק הפתוחים
חוש אנו אין אגב. דרך רק זה כל אולם

 העובדות בין קשר שיש ושלום, חס שים,
 של האחרונה הספרותית יצירתו ובין הנ״ל

עמו מעל השביע שפורסמה בורלא, יהודה
 התפעלות מרוב בירלא מגמגם אם דבר. די

 את משמיץ הוא אם חושי, אבא על בכתבו
 המלון מן ישר הלקוחות במלים הזה ר,פולס

 שזהו נאמין מדוע — ספרותי נער־רחוב של
לדירה־ללא־שכר? שכר־ד־רה של תשלים מעין

 נזהר היה מצב באותו אחר שסופר יתכן
 לבריות. פתחון־פה לתת לא כדי יותר,
 תחילה, מברר, היה גם אחר שסופר יתכן

 ונרגש נרעש הנה כי מדבר. הוא מה על
 ששם הזה, העולם נבזות על המסכן בורלא

 מילל 'מסוימת. תמונה חושי על מאמרו ליד
: בירלא
 ראש : צילום הובא מאמר אותו ״ליד

בידו. ופגיון במארב, כעומד חושי אבא העיר

 בשער הובא ולמה ? זה צילום של ענינו מה
 ידועה במידה — הזה הצילום הרי : המאמר

ש — ד ו  מימי ההגנה, מימי הוא הרי הוא, ק
ב ועתידנו, היינו על שלנו הגדול המאבק

 בחיפה ההגנה מראשי נאחד חושי אבא עמוד
מוות.״ וסכנות אימות בפני

 מרה. טעות טועה אתה משורר־החצר. ידידי
 ושל שלך הגדול המאבק מימי אינו הצילום

 גם בו אין ועתידנו. חיינו על חושי אבא
 זהו ניירות. של תיק רק אלא פגיון, שום

 הזה העולם צלם על־ידי שצולם צילום פשוט
 הכתבה חיבור בשעת שנים, שלוש לפני

 מוזמן אתה חיפה. עירית ראש על הראשונה
בנגטיב. להתבונן למערכת
 חשו אשר מרבים אחד רק הוא בורלא

 (וחכמתם) אהבתם ושרקע ראש־עירם להגנת
 בעתו- מתפרסמים ימים כמה מזה מפוקפק.

 אחת כל לירות מאות של מודעות שונים נים
 של כמעט, אחיד בנוסח הפועלים) (מכספי

 הם, גם הקשורים שונים ציבוריים גיפים
 עם ולמוות ״לחיים חיפה, רוכלי מנהיג כמו
 : מעניינת רשימה זוהי חיפה״. עירית ראש

 חושי, אבא על־ידי שמונו ועדי־הפועלים כל
תכ (היש בחיפה המורים הסתדרות עסקני

 •עוד. ועוד ז) הכרמל על נוסף לשיכון נית
 בעירית שחיתות אין כי ומצאו חקרו אלה כל

 המדינה, מבקר למסקנות זקוקים הם אין חיפה.
 לקרוא נאלץ היה עצמו חושי אבא שאפילו

לו.

 היסודית לטענה חיתך אישור : הכל בסך
 שולטת בחיפה כי הזה, העולם גילויי י של
 בנוסח אישית דיקטטורה אלא עיריה, לא

המלך״. אנשי ״כל

מכתבים
פראזדת עיר חיפה.

 9!7 הזק (העולם חיפה על מאמריכם אכן.
: המצב את ■מציירים והלאה) תו מי א  של רעש ל

מת. ת כרוזים פרסו ת ופראזו בו בו  אחד. מצד נ
ה של והתבצרות פי ת כנו טארי אלי ט  שני. מצר טו

ש מדי יותר התפעלנו ת מרע מ רסו  אמריקאית. פ
שיו חנו עכ ר... את לשלם נאלצים אנ המחי

חיפה ברג, יהושע
שה אב ...אני שלו להצ נאלצתי לכן ילדים. ל

שמיצים לחזית טרף  יורע אני אזלם אתכם. המ
מת שכתבתם שה, א ש ואני דרו סליחת את מבק

ב כי לכס דעו כם׳  עוקבים העיריה פקידי רו
שיכם אחר'  והיינו יתן מי אילמת. בהערצה מע

ם... אמיצי־לב כ מו ב. כ שמידו (נ.  זה. מכתב ה
ר). כתב-היד כ מו

חיפה עירית פקיד
ף סוף ה הפרח יום :ונתגלה הוקע סו  את מכוו

סה והנגנסטריזם הגנגסטריזם ע מנ מנו ה את ל
בחיפה. הזה העולם פצת

שפטית מבחינה אנב, כו אתם אין האם : מ י
ת לים שות החומר את להפנו ת לר טי שפ של מ ממ
ט עליו שתבסס בדרישה תית שפ  הגנגסטריזם ננד מ

שימתכם הרי ? בחיפה ת יש בר מו ם ש שי  מפור
•ז לכך בקשר וברורים

רכם עקב כי לקרוא שמחתי מ א  ברגר־קבק על מ
ת. ^הועלה )916 הזה (העולם ס כנ ב ן.. עני ה .

תל־אביב מרגלית, דן
תכם מאשיימים ת או שמצו שים .ואיומים, בה  ומגי

שפטית״ ״תביעה נגדכם ר שני ומצד מ מזהי

ראיו את ׳,״דבר מר להאמין לא קו  שמפרסם לחו
מר הזה. העולם פק חו מסו ם ידי על ה ה הציוני
א״י ומורדי כלליים פ ע בחיפה. מ  שרת חרד מדו
שאול ומיהר ת הכלליים הציונים את ל ס  אם בכנ

קו הם פ מר את לכם ס ? החו

פני טמיר פחד מין איזה שת גילוי מ שחיתות פר  ה
 עבי הפרולטארים הם בה הראשיים שהשחקנים

? של הכרס ״י א פ מ

שו לא מדוע ת תביעה תגי שפטי ד מ מי ננ  איו
? ודכר הדור מסאיון

בי תרתעו על ובינתיים,  אלה, עשנים אודים מזנ
ם את כבדו תכ מ פ א. בלי — סי ר א ובלי מו שו  מ
!פניני

ח. ויש•״ כו
מוצקי! קריה קוזלוב, חד

 נפלתם האם והיושר. הצדי, לוחמי לכם כרה מה
 זולה לתעמולה עצמכם את ומכרתם הראש על
ה של מת מסלנ י מסויי

שבים אתם האם !לכם אויה  את שגיליתם חו
שת ? אמריכה ת היסה פר ר. זה ידועה ורחובו  מכב

ת של ריח •ש המאמרים לכל בכלל.  בכדי בחירו
!לעתונכם והוכה אינני זולה תעמולה לכרוא

אונו קריוז פלבר, שוש
שב נדל ברוך מה מת גילוי אחרי ? לו חו  זו א

שב הוא שאר חו תם. חי? לה א ם לא אתם ו חדי  פו
 ? חיים אתם איפה שכחתם ? אלה דברים לכתוב
שית לדעתי ם אחוז. מאה אתם האי  אלי מצטרפי

שיו שרק לעבודה חברי שני דבריו את קראו עכ

שריפת בקשר ג׳י. בי. של ? עתונים. ל ם כרי זו
שמונה קרית שטרן, גרשון

ל ם ע פ ם א ת מ ח ל ו ט ש ס ג נ ג ה
ם י ל ר ה ש פ י י ח נ . א ש ר ו ה את ד

ן ו ע ו ב ! ש ן ו ר ח א ה
חיפה ,902 מינוי

ם בקשר מולתכ ע ת ?ת תי  חיפה עיריית על המופ
א״י. מפ ר נזכרתי ו פו ס שמעתיו ב תי ש היו .ברוסיה: ב

 העומדת השמש כלפי נבח ומצורע קטן כלב
מי תו שאל השמים. במרו  לא איך שני, כלב או

כלך קטן כלב תבוש מלו תך ו שונך לחרוץ שכמו  ל
 לו ?-־-ענה הזו והמהממת הגדולה השמש מול

תה ללכלך הכלבלב, כל, לא או ע למה אז או מנ  א
ח התענוג את ממני ? עליה לנבו

תל־אביב נורברט, ברנטל

להס נזעדיף הזה העולם מסנוורת. השמש
תכל.

שחיתות רבה כי אני יודע אמנם שי ורבים ה  מע
תנו הרמיח מדינ תם על אני ומברך ב  הגילויים או
א בלי הזד העולם שעשה ר  פנים. משלא ובלי מו

מכל אולם שראלי. עתון כ מכל י  אני לאופי,. עתון כ
ם אותם כל כן. גם חיוביים לגילויים מצפה  מפעלי

'ל חומר לספק יכולים בארץ הנעשים חלוציים
ם רבים. חיוביים מאמרי
ען אינני  מגילויי להתעלם צדיכיב שהייתם טו

ך הללו, השחיתות הפו א, נ  אתם וחייבים צריכים הו
כון. מה לגלות  אתם וחייבים צריכים אולם שנ

ם גם להעלות  את לגלות יותר. חי־גביים מאמרי
ף אך טועים. אתם ירושלים קמגצקי, שיייאלי צדדיה• שני על המטבע ף סו חנו סו תה... בגי רק אנ מו ת

הנגב גבעולים, שיף, שמואל

אליטת
הצ׳יזבאת

מז הזה״ ״העולם מערכת
 המעוניינים אדה דכד כירה

 הצ׳יז- כאליפות הלק לקחת
העו ואחריה הארצית, באת

ול להזדרז עליהם כי למית,
 למערכת החומר את המציא

הכא. השבוע תוך
 הקרובים הנדיונות כאהד
 הצ׳יזבאתים מבחר יפודשם

כ הקוראים, על-ידי שנשלחו
התחרות. של ראשון צעד

ם מיוחד ערך כ מי ה בהוקעת האחרונים לפרסו
בו היום וקרב היות שחיתות, ר יניד ו  את הציבו

שלטון יהיה אם דברו, שאי להבא גם ה השחי לנו
או. ואם תות. שנות הציבור בידי אך כי ל  את ל

* הוקרתי. את קבלו המעוות.
געתון פיצקי, ברון

אכן ם אחרי חיפה עיריית לה געשה רעשה ... סו  פר
, המאמר. ן שי אבא של זעמו ב  לא אך גבר, חו

 זאת שבכל אלא הזה, ה״מזוהם״ המאמר׳ על
שראל קיימים שפי בי  על .בלתי־משוחדים אמת חו
שארה זאת שבכל א שעליה אחת. טובה חלקה נ  ל
ם חוקי נגע פשה רו חי ה  עוד הקיימים הבריטים .

ת בארצנו שלה בחכו העברית. הממ
ה אין אמנם ״אב של דמו רתיחת על לתמו

כ• לפני הכריז בן־נוריון זרבו שמורו כ חיפה״
עון עורך ־ ם, שבו סוי ש■ מ לפני חודשים, שלושה

והר־ ה״מזוהמת העתונות את לשרוף ברצונו
קובה״.

ירושלים הללי, יצחק
שבת הנני  שי^יא איזה בעירייה יש שאולי חו

מו כזו בצורה לא אולם שחיתות, כם. כ במאמרי
שי, מר חיפה, עיריית לראש יש אם  מתנגדים, חו
שיו לזכור צריך  ולא בחירות של תקופה שעכ
שות צריך  השמצת ידי על למענם תעמולה לע

היריב.
סו רוצה מאד הייתי  על אף אלה דברים שתדפי

.11 בת אלא יטאינני פי
חיפה אירמוב, יעל

הכיקורת לרגלי
ר. צריכים אינכם דעתי ...לפי לו לסנינו  אפי

מו נחמדת כה היא המבקרת אם תמר הקוראה כ

חוזרת. (הזה) לעולם ...והמעות
ך כמבקר מ ס ה כי לציין עלי מו סי הקצר מכנ

ד תמר• הקוראה של צרים  בהחלט הולמים פרוינ
ת. ירכיה את בו 1״ החטו

ח אני  תתננד לא החמודה :הקוראר. כי מני
שלוח תה. *אתי לי גם ל  במה הכל, אחרי תמונ

 את מגדה לא אני ? הזה מהעולם גרוע יותר אני
א׳. מצביע ותמיר' הממשלה;

ה ישי האם ? או דמוקרטיה. הזאת במדינ אין
 תל־אביב רובינשטיין, יורם

 גם מגינים לו שיימצאו מקווה יחזה העולם
 רגליים בזוג מצוידת אינה כשבעל-ה־הביקורת

משכנע. כה
ושעשועים להם

 )917 הזה (העולם להסתדרות הבהירות תוצאות
שב שהעם בעליל. מראות א, לא בציון, היו  ב

 מפלגתי, מצע לפי נציג*ו לבחור בעתיד. יבוא ולא
ף העיון, או א ; ו  מסו־ מפלגה של כפיים נקיון א

מת לפי יבחר הזה' העם יימת. ס  רומא המוני סי
שועים. -לחם שע ו

ת שחיתות מגלים אתם דו ס מו ה על חבל ? ב
שחת, את מכבדים הזאת בארץ ! מאמץ בן, המו מו  כ
שר' שיצליח בתנאי תו. להתע תו שחי שרי עדיין מ

ש״. ה״גפילטה יהדות דרך וקיימת רה  ויהודי פי
ד החפץ בו יו בכ כנ להתעשר. חייב ש

שוב ומה שכנים קצת? -לוקחים אם ח שפטו ה  י
תו ת. לפי או צאו ת. וילה, יש רק אם התו כוני  מ

שה פרינ׳ידר סה .וא מו ת־ בדים־יקרים ע מתכו  ו
ת, אמרו לא האם אצילו ת י  הוא זה אדם :הבריו
או ׳■לא האט מסתדרים. איך יודע חברמן.  יקנ

תו, ויכבדו בו שבו או שים עצמם את ויח  לטפ
 האם כך. יחשבו לא *ם ? גמורים ולא־יוצלהים

שיחשבו?••! הנשים להם תדאגנה לא
תל־אביב ברט, אהרן

׳משכנעת טענה
עונכם קוראי ב רתחו .'בודאי- המזוהם שבו  מרו

ת הכתבה' את בקראם כעם דו שה או  שבעלה הא
תה לייבם מתעקש בעלה ואח נפטר  הזה (העולם או

917.(
ט הטוענים כאחד שפ מ שב אינני זה. ב  שיש חו
ת את רק לא גיליתם כאן כי זאת להכחיש רו  הבו

 נם אלא התורה, דיני לגבי שלכם והעם־ארצות
 ולהשמיץ ישראל בחוקי לזלזל המיוחד עניינכם את

שניא ת את ולה שוב. חוגי על הרבנו הי
שית כתבתי-•.•'לרבנות  .להגיש הכרח. שיש הרא

ט נגדכם שפ ר' מ ה צבו שר מ;ן;־!׳•-גדול, בקנ  בו א
ך יחקרו ו ל כ ל ה ת א . ' ו ל ג י  ואת בכם, שיש .*דזזזום ו

שפעה שלילית הה ר הנוער. על״יזיזוני שלכם ה  ולאסו
א בהחלט, ר להוצי או עון ל רפי שבו רנוג זה. פו

א אשר שקיצבם. היא־ ותקוותי א במהרה. יבו  יבו
אוהדיכם. אנ-שיכט. ידי על ו

ע ש ר מרו ט *•המל צדי, -משד^וק?■* ה א  ש־ ב
עונכם ושקרני. נבזי' מזוהם היינו שבו
תל־&ב־ב הטוענים, 'אחד ״ - .
 שהוא האלחוני, לטוען הזה העולם תודח

רג! הפרשו; גיבור ןן3ס בלי  אינשאטוב סו
זנלתי־משוחזת. גלויה דעה ת1צנ?״;?ובו עצמו,

פרויגד תמר הקוראה
ד, תה את שצירפה פרוינ  למכתב־הביקודת׳ תמונ

ד שלה .917( הזה העולם מ ״מדבר עתונכם ) > ' 
ערכם.

שב אני זאת בכל  את שאציע כדאי כ' חו
ח עצמי  במערה.' דבריה. אי־צדקת את להנ״ל להוכי

בתי את לת ותעבירו כו כתו תו בי, ו ת כ  תענה:.,)׳ והיא מ
ה בחיוב. פ ח אנ עה לה להוכי שכנ  ־ בצדקתכם. ול

 למעלה כבר בקביעות העתון את קורא אני'
הוכחתם משנתיים ם עצ&כב. את ו ם לפעמי ■ אמנ

י '׳״הבחילות מערכת לא
 מאמרי על )916( הזה העולם בתצפית קראתי
שמות  ״הפצצה הם כאילי החרות נגויייתנועת שלי הא
שונה ת במסגרת׳ הרא ערכ  הציונים של הבחיר*ת מ

ת, נגד -!*כלליים י מפלגו ד כ . ״. ת ו נ  את להביא שו
צוני דיוקוס על הדפגים ר: בר עי אינני (א) לה

ם חבר ציוני  עד בהבקר מאמרי (ב> הכלליים. -
ד עתה. ע פי ו שי ה- ל א עו •בעתיד. ו ב מתי נ  אני. מיוז

ת ולא א. כל מערכת־בחירות*-6 במסגר ס שהי  ה־ (
תי שמו ת נגד א ^חחרו ת-  בעתון ו ה.!ל לא תנוע

מו ולא הבקר תי ס זו. במה מער* י
רמת־גן לוטן, יעקב

היי1ה ״העול□ קוראי משאר
 מכיעה זה, כדיון שד 19 כעמוד המשאל תוצאות פירשום עם

השאלוןאתלמלאשטרחוהקוראיםלכלתודתהאתהמערבת
נוסףטורח•טטרחו הקוראיםלאותםובמיוחדלמערכת,.ולהחזירו

שמוינוהמשאל,תוצאותמקיפה.חוות-דעתלשאלמסוצירפו
ויעזרוהמערבת,לדיוני.חסר־תתליף חומדישמשומדעי,כאופן

נוספים. שר׳שיפורים להכוונתם רכה במידה




