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הוד הונובס

כן עבור אחראית המערכת אין ת. תו עו ד מו ת עבור מלבד ה עו ד ת מו מו מתפרס  הכותרת תחת ה
בו׳ לנוסע״ ״דו״ח למתבדר״, ״דו״ח לצדכן״. ״דו״ח ת ו כנו מו  ויבדקות המערכת חברי על־ידי ה

לל לבוחר״ ״דו״ח המדור על־ידם. ת כו עו ד ת מטעם מו  המערכת אין אשר ציבוריים וארגונים מפלגו
כנן אחראית ת לתו ת ולדעו עו שאינן בהן המוב ת ו שקפו ת את שהיא צורה •בשום מ המערכת. דעו

׳ ^ י / ׳

 השאלה: בלבי מתעוררת זאת, לעשות מנסה כשאני בן־גוריון. יד ד: על לכעוס יכול איני
? במקומו מרגיש הייתי איך

 יזעיקו המיואש שהעם ומחכה לשדה־בוקר הולך הוא ה־סד. גיל אל המתקרב אדם הנה
 לא־ אינטריגה בעזרת לממשלה חזרה להתגנב הוא נאלץ זה תחת באה. לא אזעקה שום — לחזור

לבון. פנחס טיפוחיו׳ ילד חשבון על בל־כך־נקייה
 הסנטר בעלת תמונתו׳ לשיבתי. כתנאי יציב רוב דורש הוא בחירות. מערכת מנהל הוא

 ומודיע משודרת בקריאה המערכה את מסכם הוא קיר. כל על מתנוססת המזדקר, הדיקטטורי
 מצלצלת סטירת־לחי באה זר, במק־ם אמינו. את לו יוכיח העם אם רק לממשלה שיחזור

ההמונים. מידי
 הושטת־היד — בפרהסיה עצמית השפלה כדי עד ביותר׳ האכזריים הויתורים למרות זה וכל
!״אצלי תעלה לא ״אתה :בפימבי פעם אמר לו חושי, אבא ביותר, עליו השנוא לאדב

 של מפירשת הצבעה הצבעת־אמון. לא ת, לאימ קריאה לא ההתמוטטות. : אלה כל יאחרי
 ומתחיל כשלונו, הריסות על נשאר, הוא לאן. אין ללכת. יכול היא אין זאת ובכל אי־אמון.
ראש־ממשלה. להישאר שהיא, איך אולי, לו׳ שיאפשרו המיקוח■והקנוניות במישחק
אכור. גורל

 מחדש, להתחיל יכול הוא אין לכך. מסוגל אינו׳ כמוהו איש עצמו. את מאשים הוא אין
זה. בעתון השאר, בין ננעץ, היא הזזשמים. את לבקש בשטח, תר מבטו כזה. בגיל

 בן־ שהכריז לאחר רב לא זמן לפוצצו, שניסו למרות — להתקיים המוסיף העתון, הנה
 שגילה קסטנר, משפט על הנכון האור את שהטיל עתין אותו. לשרוף שיש בפירוש גוריון

 ממפא״־ הבוחרים להתרחקות מסויימת תרומה אילי׳ שתרם׳ בחושיסטאן, הגאנגסטריזם את
ושותפותיה.

 במאמר לי, המיוחדת בדרך זאת, עושה והוא להגיב. חייב ה־א ככן־גוריון. איש יתאפק לא
האחרון. הששי ביום בדבר פורסם אשר כשלונו, את המסביר

 במלחמת ה״כללייס״ גילו כאשר אחריות חוסר של כזו מידה אי־פעס נתגלתה אס ״...ספק
בארץ...״ המופיע ביותר המזוהם השבועון של הבזויים משרותיו החל זו... בחירות

 אמיתי, אמן להעריך אנו יודעים אישיות. בהשמצות בן־גוריון מר עם להתחרות ננסה לא
 עתין בין שהוא כל קשר יש כאילו• הנושנה, לאגדה ביחס אולם בשגעון־גדלות. לוקים אנו יאין

לומר. מה לי יש הציונים־הכלליים, לבין זה
 אולי טועה. אני אולי אולם, עצמו. מדברי אחת למלה אף .מאמין בן־גוריון שמר סבור איני

 על בית־המשפט׳ לאולם ז׳ אגדה להביא להזדמנות ישמח הוא אולי זאת. בכל מאמין הוא
נכונותה. את ולהוכיח מאבק את ממנה להוריד מנת

 מניסהיש, הדברים לכך. חוקית אפשרות כל לנו אין אולם ברצון, בכך לו עוזרים היינו
 לו יאפשרו שתמיד ורמזיב, התחמקות של בסגנון הצהובה, העתונות של המסורת במיטב
 גרקוס להנסת חי33 בן־גוריון מר מזה, חוץ אחר, למשהו התכוון כי בבית־המשפט לטעין
מחסינות. נהנה והיא בטוח,
 — כן אם י לדין אותנו לתבוע עילה בן־גוריון מר מבקש שמא אחרת. דרך גם ישנה אי
 לשתי משתמעת או רומזת מתחמקת, שאינה בלשון בפירוש בזה אומר אני לפניו. הריהי
— כי פנים׳
לעיל. המצוטטות המלים את בכתבו שיקר בן־גוריון דויד מר
 : היא הזמנות למסירת הכתיבת הרי דיבה׳ הוצאת על למשפט הזמנה לנו להמציא רוצים ואם
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מכתבים
השנה איש
שון שאני מקווה אני ד השנה המציע הרא מ ע  מו

 שמחה :ובכן הזה. העולם של השגה אי<£ לתואר
אס. א בל ת הפצצה ממצי ש ישראל. של המימאי
ם... אבא מלאה הארץ אין כי לי הראה שי חו
מו על ידעתי ״לא ש של קיו  הסתתר היכן זה. אי

תו שהוצאתם עד •: הזה העולם לאויר או
 רחובות ברמן, יחיאל

 מעיני חסתתר הוא : כצינורותיו נוהג בלאם
סקרנים.

הצדדים מצשדת
ר עונה אני אמנם חו ם באי שאלונכ  ״בחירי על ל

.928 הזה (העולם העם״ חני אבל )  שהרכב בטו
שלה של כזה כה היה הממ ה ולחזי מק 907ב־ס זו

: בארץ בוחרים
ש־הממשלה מין — רא אב בני  הרצל. ז

אב — שר־הבטחון  ז׳בוטינסקיי, ז
_5אר חיים ־־־ שר־החוץ ב, רו טו

שילד, הברון — שר־האוצר  ■ רוט
שקין, מנחם — שר־הפנים  אופי

שה — שר־המשפטים  רבנו, מ
חס — והתעשיה שר־המסחר טנברג, פנ  רו
 ילין, דוד — שר־החינוך

? — שר־התהבורה
לסון. ברל — שר־העבודה צנ  כ

 חנקין, יהושע — שר־ההקלאות
ר, יוסף — שר־המשטרה מפלדו  טרו
שה רבנו — שר־הבריאות מון, בן מ  מי

 קוק, הרב — שר־הדתות
 נורדאו. מכם —. ״שה־הסעד

 דיזנגוף, מאיר — שר־הפיתוח
שפטי ,'.היועץ אי — המ  ברנדים, לו

ם ישראל •נציג ״ או א. אליהו — ב בי . הנ
חיפה רמתי, שרגא

ל ספק, בלי מגיע, שר־התחבורה תפקיד
 ורשת עציון־גבר נמל מפתח מלך, שלמה

רכבי־הברזל. של התחבורה

השוד שכר
ה 'עליית על ח ת ; כו  תודה ״חרות׳•׳ חייבת בבחירו

א״י ה למפ א ״, שור תחסום מ״לא כתוצ שו  בדי
שת  מעללי בעקבותיה, שבא והערעור קסטנר 'פר
שי. חלאות חו ד. הנ כ  מרי- בעיות להזכיר למותר ו

ת ניות־חוץ עו ת. ידו בו אי מכ ו
תל־אביב אלטרנון, יוסף

לון, בלשכת־הסעד שה בחו מד שברא  איש עו
הם את לרעה העובדים מנצלים מפא:״י; תי . סמכויו

ם אנשים' ׳ להכריח ומנסים ■ מללי  ומוכי־-גורל, או
ת זקנים אלמנו מרם י א׳, להצביע ו  הכסף כי י באו

א״י בא פ מ  בעדה, • ,להצביע הם חייבום ועל־כן מ
שימת שמים ייכלל. לא — כן לא שאם  ;מקבלי בר

שית, התמיכה ם החוד שלעתי  שש־' על עולה אינה• ,
לירות,

חולוך;. ציון, ט.
ישרים שנת

שתוממתי ד ...ה או ד: לובחירון למראח■ מ עו ה )
ח את וז<גת□ לא ).928 הזה כו ת על הוי  הציונו
ת. והמפלגע* מק״י ביו ם לא הציוניו ת ע ת מ עיו  בב

לאחדות־העבורה... מפייס ביו במחלוקת שנויות
רעננה הרפז,

 ל• מפ״ס בין הניגוד טועה. הרפז הקורא
שדנה וו, בשאלה הובלט הציוני בעניין מק״י

\0)ז111וזז 11111 איני 0)1 אלא ,0ס11 ׳ 0 
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חושיפטאן ציפורי

שי, אבא על במאמרכס ת׳ זייר אבו חו שו  ו
אל כי אתם -כותבים >926 הזה (העולם  ביא־ שמו

ריו שימש היסה■ מעיריית ליק ארנון מדריד בנעו  ב
ם ר ל. הנוצרי הכפו קו ל סו קו שו — סו ב פירו
ת: רי ב כסי נץ; ולא בזה. או בז עב תו אצ 'שכ

חיפה פ. צ. לכם.
מי קודם: ביאליק כתב שכבר. כפי  בז ״
ם. ו ם או ?.״ ,קטנותלי לו ש  ציפורה שובן, רב ,,

ץ ,-צייי ז?ו ■״ ;נ־זויזת ץ מי צוי  קול — ציי
העץ.״ על הוא י.^יפור
אישיות השמצות עד׳־

 •שךצה לאדם שופט
 ו״ הוכח כבר: ״פשעד : אמר

מו מבו  קם אזי מ
שם ואמר :הנא

שיות ״השמצות !.״ לח6א לא אי
גדרה לרמן, שמוליק

מהבדתי־נמנע להימנע איך
 בין הניגוד העובדת, להתיישבות ביחס
 השאר בין מובא ואחדות־העבודה מפ״ם

התגמול. לפעולות ביחס 'הדנה,6 בשאלה
 מילאתי פיה שעל הצרפתית, המדעית השיטה
ת אנו מ שבצות את בנ ל הביאה הבחירון. של המ
ת צאו ת תו רו ח תר מ ם הנעתי :ביו כו מספר בסי ל

ת. חברי 161.5 ס ם הכיצד? כנ מנ  להצ־ עלי האו
סת חברי של מספרם הגדלת בעד: גם ביע ? הכנ

ירושלים אשכנזי, מיכאל
 עד להורידם בהחלט מוכן הזה העולם

 של הנוספים חברי־הכנסת ארבעים .50ס״/
 לטעות הודות בכסאותיהס זכו אשכנזי הקורא
הסו הסיכום לגבי הבחירון עורן של טכנית

היה צרין מתשובה הימנעות במקרה : פי

אין על מחקרכם למקרא נהניתי שו  (העולם הנ
ע אולם ).929 הזה ס לכם מדו ל־ רעיונות להכני

 עשר. לא נקודות, שש רשימה לכל להוסיף
 קביעת לגבי דבר שינתה לא זו טעות אולם

הרצויה. הרשימה
שוע. לשם לידי הבהירון את לקחתי  מילאתי שע

ת, לפי : והשתגעתי הלוח את צאו  הייתי צריך התו
שביל להצביע  שהחלטתי מזו ההפוכה המפלגה ב

כן הייתי היקר. קולי את לה לתת אתכם. לרצוח מו
שון הלכתי כך אחר ה כל בדבר והרהרתי לי
 וכי צודקים, שאתם העצובה למסקנה הנעתי לילה•

שותף דבר שום לי אין חבי שהיתה המפלגה עם מ
עלי... בה

תו ישנתי שלא למרות תודה. — לילה או
 ירזשליס לוין, אליעזר

ה לערנות הוסיף אם שמח הזד, העולם
בוחרים.

המערה שוכנת
סה סגל אביבה  )929 הזה (העולם. במכתבה מנ

ר לשוא תו  ללא ׳הילדים ריבוי נגד טענותי את לס
ת, לאויטר גורם הילדים מספר לא מחשבה.  בבי

ת ולא חו את מגבירה הכמו  להיפך, העם. ש,ל■ כו
ת מכל שיחנה היטב, מחונך אחד, ילר  ההזדמנויו
ו הוריו לב את ישמח המודרנית, החברה של

ח את יחזר, שר יותר עמו כו  תריסר חצי מא
ועימי־ארצות. בורים

ירושלים קורט, ליזה ד״ר
מו ...נשים ת סגל אביבה כ אגו  שהאשה לכך דו
שארה, המודרנית  נ

 שנה 6000 אחרי
 גברית תרבות של

ל.  בה־ אותה כביכו
סך מת־בית מו נ  כ

ש הקדמונית אמה
ת, שכנה ו במערו
 חיה הסקירה שכל

 עדר ?פע?ה לשסק
 •לריס <#ל צ.רה

 כמו משומ^מיס
,0אכיח

־־־־ אותי ׳^אלו
ם לי יש 1 שפני

 גיל׳ רבקה
יד־אליהו

מצווה כר
ת״ לצוד ״הלכתי העיניים מאירת כתבתכם שו  נפ

שוב. מפעל היתה )928 הזה (העולם שימת ח  י״ג ר
שקפת היא : בדיחה אינה שהמצאתם  את בדיוק מ

ת של הדגנרציה מפלגו שראל. ה בי
ב קיימתם — לחי כה ת מצווה שו אי השו עתונ

בה.
הרצליה יעקיבי׳ חנן

למצוות. — י״ג : הכתוב כדברי
רפורטר, סתם היה היה
 חיבר, רפורטז׳ה בחירות על

ה לצילום  התמונ
א , קולות  —; .קנה הו

כחבר. נבחר ולכנסת
תל־אביב ע. חיים

? של הריקים ראשיהן ת חוש אינן ממילא הן הבנו
שא שום על בות אחר... נו

ש שאני מה  מחקר הריהו הזה בהעולם מחפ
שא על מקיף אין להימנע איך : הנו שו ! מנ

עכו שפירא, יוסף
להש מסוגל היה לא הנידון המחקר עורן

 גרושה לאשה שנשא מאחר חקירתו, את לים
בנשואין. שבחלה

חיתי עד מכתבים
תונכם את המקבל קבוע כקורא  בחוץ- נם עי

השחי נגד שמלחמתכם להעיר לי הרשו לארץ,
ת מאד. יפה תות תנ  פעם ישתנה שאולי תקוות ונו

שהו, שר גם מ ת כא צאו ת אינן הבהירות תו תנו  נו
שבה רב מקום כך. על למח

שהם, כבעלת־סיכויים נראית אינה היא אולם  כל
שר אדם בני אינכם עצמכם אתם גם באשר  שאפ
ת. לקחת  גלולות לארוז שצריך מבין אני ברצינו
שכת, מתוקה בעטיפה מרות מו ל ועד מכאן אך ו

ת הדפסת ש טפל חומר או שטויו רב. מרחק ממ
של. ״רותי״ המדור ס והוא ייתכן למ  כסף, מכני

כנו אך ם וצורתו תו ה נותני  חוסר של עגומה תמונ
ם של בגרות ער של נעורים וחוסר המבונרי  הנו
סף לו, הנזקק ל כך על ונו שדכני״ הטיפו  של ה״

 מקצוע בעלת ובין בינה שההבדל עצמה. הגברת
מה... והצי״יות שלה החן הוא זה, מסוג האיו

דנמרק לינגסבי, ברעם, מרטין
וחטא ח׳

״גילוי״ שת האמת ,.. ב בפר רו  הזה (העולם ארלוזו
פיו דווקא שבא והלאה) 923  — ארזי יהודה של מ
ש״י ראש שהיה מי מקורב ההגנה של ה  לחוגי ו

שפט תו — סטבסקי מ עו מ ש ״י רבה. מ א פ  לא מ
ב רצח את לנצל היססה. רו  ואכן, לתעמולתה. ארלוזו

 גלי על 18ה־ הציוני הקונגרס לקראת עלתה היא
שפלה. עלילת־הדם עלו הוא הדין מן ה מנהי ^י

ם גיה חטא... על ויכו סטבסקי של קברו על כיו
תל־אביב שלומיב, אהרון

• ח׳ על במקום
ותשבץ לץ על
 אללי. דווי, ערש מן

 1 ״רגווזי :אזובי זועק
 תשבץ סתרתי
מאמי! כרוב
!) לק——(דחי ״1 אלי חיש פרם שלחו — ועכשיו

תל־אביב רוזנשטראוך, יהודה
ידידות דגלי

שלמת (ברגל). לטיולים חוג נפתח  החוג לה
מת) כמה דרושים ת בעלי טייליס ת: התכונו או ב  ה

 וידידותיים. צה״ל בוגרי כוח-םבל. העזה, אומץ,
שון הטיול  מתל־ ייערך והוא נקבע כבר ברגל הרא
כנרת. עד אביב
ת המעוניינים על פנו  ת.ד. מטה החתום אל ל
4645.

תל־אביב יעקובי, הי׳ם
אבדה לא עיד

שורות הצטרפתי האח בחודשיים רק קוראיכם ל
עון מצאתי לא כן לפ״י רונים. שבו  מםו־ עניין כל ב

בול התהילה האחרון בזמן אולם מיוחד. או יים
ת ם, האמת לעין .ונראית ט כ תונ עי ש האמת זו ב

ר הוצאתם או ת בקשר ל  אני שונים. ושטח'ם לבעיו
בה כי תקווה שפיע זו סי שיך עלי ת להיות להמ

חם מעבר הצעות
ה לידי התגלגל נם בדרך ששי הזה, העולם גלי

מר לי מש עי, קריאה הו ב שהותי בתקופת שבו
שך ארץ, ש במ שנים. והצי שלו

שי, :וכעס התמרמרות מלא איני א״י. חו פ מ
ת בחירות לכלוך, בו ם רמאים ועדרי עלו  הממלאי

ל השטח את ש ט. עו פ אל! מדינת ה ר ש  אני כאן י
ם בחברת נמצא טי דנ  היא והתנהנותי גרמניים. סטו
שראלי כשל אינני ' ת מ&תיר ו ת רעו מו  .אך ; מסויי

מר לי מותר ת לו שאני שלעתים. לכם. לפחו  כ
ת רואה ע פ ש תי שטת וך5הלכ א כל 'המתפ ב ה'' פ מגי כ  י
 דברים;׳ להבין מתחיל אני המדינה, היי של פינה

תי ותוקף רבים,  אכזרי פתרון להציע הרצון או
ם. מנהיגים לגבי ביותר מי . מסויי

בריטניה אוכספורד, מאיר, מ.

המעופפת ההולנדית
שימתכם בסדר. הנח״לאים  )929 הזה (העולם ר

!׳ שלכם... ההולנדית אולם בסדר.
אלוהים״) (״יקלל וורדומה״ ״חוט המלים כתיב

אוהדיכם. קוראיכם בין ו
 פתח־תקווה מנדליביץ׳ ישראל

אנו. גם מנדלוביץ, הקורא אנו, גת
.! * • ~ח ׳- ■ ^
ב. (רחוב חולון של העירונית בספריה לו קו  סו

 הגליון, הזה. העולם את החרימו סבוי> קפה מול
שערו היופי, נראית שב  שנראה האחרון היה מלכת־
ה. ת בספרי ה: הדבר על הגיבה הספרני ר מ או  ב

״ -הזה) (בהעולם שם ״יש ת! צו מ ש נז אחר־כך ה
ע, יודעת איננה כי ואמרה יותר הרה ה וכי מדו

י לו ת ר' ב ׳העידייה. ישל התרבות־ ־במחלקת ד
 זזולון שחור, שמחה

 אחרים חולוניים וקוראים שחור הקורא
 בספריה הזה העולם את ולקרוא לשוב יוכלו

 הזה העולם גליון מאז בחולון. העירונית
בקביעות. במקום מתקבל העתון החל 926

מליחה. ־
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