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כן עבור אחראית המערכת אין ת. תו המודעו
ר ־מלבד ת עבו ת מודעי מו מתפרס הכו תחת ה

ת ר ״. ״דו״ח ו  ״דו״ח לבוחר״. ״דו״ח לצרכן
כו׳ לנוסע״ ת ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על־ידם. ונבדקות
ת מטעם מודעות פלנו  ציבוריים וארגונים מ

כנן אחראית המערכת אין אשר תו ול ל
ת דעות עו ב מו שאינן בהן ה ת ו שקפו ב מ
ת את שהיא צורה שום המערכת. דעו

תון ע א ה ר ח רהנ ת ו ה בי נ י ד מ כ

 לפעמיב אך בטחוניות. מסיבות ידיעה אי־פרסום של אחד מקרה על לך סיפרתי שבוע לפני
 במערכת הפיתוי רב יהיה למשל, כך, לגמרי. אחרות סיבות לאי־פרסום ישנן

הבאה: האמיתית המתיחה סיפור את ),922 הזה (העולם הצ׳יזבאת אליפות במסגרת לפרסם
 שעשוע. וחיפשו בצה״ל וסגן־אלוף בן־משק אחד יום ישבו עמק־הירדן ממשקי באחד

הרעיון. צץ הקיבוצי, בחדר מונח שהיה ישן, באקדח־ראקיטות מבטם נתקל כאשר
 באחד ששירת אוסטראלי חייל על־ידי כביכול, שהושאר, מכתב, האקדח בקת טמנו הם

 תאריך .1917 בשנת האנגלים, בידי הארץ כיבוש בשעת אלנבי, הגנרל של הפרשים מגדודי
 הגנרל של מספרו נלקח הגדוד מספר וגם כזאת, לאפשרות התאים האקדח של ייצורו
 בלתי־ אוסטרלי לחייל אופייניות כתיב שגיאות הוכנסו למכתב הפלישה. היסטוריון ווייוול,
ידיים. זוגות בכמה קומט וחול, בשמן כראוי לוכלך והוא ביותר, משכיל

למקומו, הוחזר האקדח לפתקה, מעל מחדש הכת הוברגה הללו ההכנות כל לאחר רק
 שבועון במחנה, של נודד כתב בחדר ביקר אז שנה. חצי כעבור שבאה הכושר לשעת עד

 כדי תוך אגב, דרך כאילו הטמון. במכתב נזכרו סגן־האלוף, וידידו, בן־הקיבוץ המטכ״ל.
 מכי צה״ל חיילי מצאו בהם שונים במקרים סגן־האלוף נזכר האצבע, סביב האקדח סיבוב
שבעי־מלחמות. רובים של בחור־המשחולת נושנים, ופתקאות תבים

 בקת גם זה מעין משהו ולחפש לנסות לרעיון שהתלהב עצמו במחנה כתב זה היה
שלו. על עמד הכתב אך כשגעוני, הרעיון את ביטלו וידידו החדר בעל הישן. אקדח־הראקיטות

 נמצא הקת ובתוך הברגים פורקו שבור, סכין בעזרת כאשר, תרועת־נצחונו רבתה מה
 ! החמישית ביבשת בביתו ולבקר לבוא למוצא האוסטראלי של הזמנה שכלל אמיתי, מכתב

חסרה. לא הכתובת גם
 שהנסיעה בטענה המכתב את למסור סרב מאד, הוא גם כמובן, הופתע, ק המש ן־ ב

 הבטיח במחנה שכתב אחרי רק האקדח. של בעליו שהוא מכיוון לו, מגיעה לאוסטראליה
 שיכור הכתב, אולם לתחנוניו. השניים נעתרו הפרסום, אחרי המכתב את להחזיר חגיגית
 וידיעות מעריב לכתבי המציאה על סיפר כמוס בסוד : התאפק לא העתונאי, הנצחון

 עוד בולטות כותרות תחת העניין את פירסמו הבטחתם, את מיד הפרו הללו אחרונות.
במחנה. של עמוד מחצית גבי על המכתב תצלום הופיע בטרם

 ? האליפות לכתר אולי ראויה שהיתר, הזאת, המתיחה את הזה העולם פירסם לא למה
 חבר כיום הנהו המבייש הרעיון יוזמי משני אחד : עגומה היתר, הסיבה יקר, קורא אהה,

הזה. העולם מערכת

 התיאטרון שחקן : איש־מקצוע היה מבצעה טובה. פחות לא מתיחה על לי נודע בינתיים
ברלינסקי. זאב הקאמרי,

 •• התיאטרון של בחדרי־האיפור מסתוריות שמועות מאליהן, כאילו. מתפשטות, החלו אחד יום
 דג׳יגאן היידישאי הקומיקאים זוג של שותפם הוא אלה, בשמועות נאמר כך ברלינסקי,
 נתנו גם השמועות אצבע. לנקוף מבלי בשבוע, שבוע מדי לירות אלפי מרוויח ושומאכר,

 היו לישראל, לראשונה ושומאכר דג׳יגאן שבאו בשעה :זו שותפות קמה כיצד הסבר
 הסכום את הלווה וברלינסקי בלבד, ל״י 50 פעוט, סכום של דחופה להלוואה זקוקים
העתידים. בחוחים שותפות תמורת

 ידוע שאינו בן־זאב, מרדכי לחדר־האיפור, שותפו היה םיפ!ירים,אלה לשמע ביותר הנרגש
 אולם הללו, הסיפורים כל את בתוקף הכחיש עצמו שברלינסקי מובן, דווקא. כשונא־כספים

 לאחרים, דווקא משחק העיוור שהמזל העובדה בן־זאב. של אמונתו את הגבירו רק הכחשותיו
. מאד. לו חרתה
 סכום על צ׳יק הרצפה על לפתע מצא לחדר־האיפור, בן־זאב מרדכי כשנכנס אחד, יום

 לשיא אולם ושומאכר. דג׳יגאן בידי חתום לברלינסקי, מיועד היה הצ׳יק ספרות. ארבע של
 כרסתנית מזוודה הניח לחדר־האיפור, זר אדם הערבים באחד התפרץ כאשר הדברים הגיעו

 שטרות־כסף של חבילות־חבילות נתגלו הנדהם בן־זאב לעיני אותה. ופתח השולחן על
המזוודה. כל את שמילאו

 ״הבנק : רבה ברצינות לברלינסקי הסביר בן־זאב, של בנוכחותו להרגיש בלי השליח,
 ■י" הערב עוד הכסף את לך שאביא. תוקף בכל דרשו ושומאכר ודג׳יגאן סגור, היה כבר

 פנים בשום לך ״שאסור צעק, פעמים,״ עשרות לך אמרתי ״הרי מכעס. האדים ברלינסקי
״מכאן והסתלק הכסף את קח ! כך על ידעו שבתיאטרון אסור ! הנה הכסף את להביא !

 הבעיה את בן־זאב עורר היום למחרת לגרום. עומד הוא שערוריה לאיזו ידע לא השליח
 שריחט ידיד נמצא אז רק מזורז. טיפול דרש הקאמרי, הנהלת לפני החריפות בכל הנוקבת

 ברלינסקי, בידי אמנותית בקפדנות מראש אורגנה היא :מתיחה היה שהכל לו וסיפר עליו
ושומאכר. דג׳יגאן עם פעולה בשיתוף
הקאמרי. במת על מתבזבז שברלינסקי לנו נדמה

מכתבים
השנה איש
ה אני מנ ר, קורט הנאצי את מ ש בכ אי  שראש -

שראל שלת־י ח כדי לעזרתו מתחנז ממ  את להוכי
א ! )932 הזח (העולם צדקתו מל הו המצי את מס

! אהד אדם מכל יותר ישראל של הנוכחית אות
תל־אביב קלני, יורם

ת... חבר אלון, ...ינאל ס הכנ
עכו גת, איסר

שופט הלוי... בנימין ...ה
תל־אביב אדלברג, רחל

בו שעל הספר, ...איש שבונו ועל נ  נעשית ח
! הישראלית הפוליטיקה

איישם כהן, יהודה
והנאצי הזרזיר

שה ר״, ועוף שהיה, מע שם הקרוי ״מוז זר ב
ש. לארץ הגיע זיר, או הקוד  ו־ ישראלי רבני ב

א כדי הקודש ספרי בכל דפדפו  טרף אם למצו
או. ולא — טרחו זה. עוף כשר או צ שו מה מ  ׳׳• ע

שי הזרזיר את נשלח :החליטו  אחריו, ונעקוב לחופ
ח אחר עוף־שמים איזה וליד היכז  הזרזיר. ינו

שני, העוף את נזהה לאחר־מכן ק וכך ה סו פ  אם נ
שו. וכך לאכילה. זה עוף טרף או כשר  לו חג ע

 עליו אשר גבוה עץ על ועמד מעלה אלי הזרזיר
הוד־מעלתו אחר, שמים עוף בשלווה לו ניצב

העורב. —
מרו החכמים התמהמהו לא א שוא לא :ו  הלך ל

א, מינו בן כי אלא העורב, אצל הזרזיר  טרף הו
לאכילה. הוא

שה פייני זה מע ת רק לא או פו עו אל* השמים, ל
שיל אם לכת ארחיק לא אדם. לבני נם  את אמ

תו ש זרזיר או שר אחד לברנ שיתו לאחר קצת א  רא
ט של שפ  עוד היה גרינוולד-קסטנר, הנודע המ

שר. ולא טרף לא בבחינת ה שהלך ככל אך כ
שפט ה ונברה הלכה כן והסעיר, מ מונ א תו כי ה  או

שם הקרוי אדם, ד, יואל ב  ומשחיר הולך בראנ
תיו צו  כי נודע אחד בהיר שביום עד אט־אט, נו

א .בן. השחירה. שבו האחרונה הנוצה נם ש הו  נפנ
ב ידידו עם טו שעבר ה  העורב בכר, קורט — ל

שחור, השחור שודדים, ״ הטבחים משרי אחד מ  וה
ד. עד ידידותית שיחה עמו וגילגל מאו ל

ירושלים הללי, י. יצחק
 משתי להימלט ביקשה הפצועה הנאצית החיה

ת מכות פו ס ה: את מקרבות שהיו נו צ  מרד קי
ת רצונם הגדול. העולם ותגובת העמים  על לחפו

שעיהם  שהחליטו עד עז כה ־ היה האחרונים פ
ת דו ת כוונותיהם או מאניו פה. יהדות לגבי ההו רו אי

תם או  רייך דאס הנאצי בעתון נתפרסם ימים ב
טר מפי היהודית הבעייה על ראיון ס  שמידט. ד״ר מיני
כנו ת ניסים — תו או פל ש ונ ה ! ממ מי טונו  או

 ליבה בלב יהודית מדינה הפזורים, בכל תרבותית
ה; של פ רו שלב את הקימו כבר הנה אי שון ה הרא
ת — כו שטאט, השמיים מל ם כבר בטרזינ סי  מדפי

די... בבאנק היהודי הכסף את יהו
 את להסיח מעוניינים היו כך כדי עד כן,
ת את העריכו כך כדי עד ! הדעת כונו  היהודים נ

 תגובה מכל פחדם הגיע כך כדי עד ! להתקומם
ת בלתי־רצויה המערב. בארצו

ר האם או ך בעיתונם זה ראיון ל מ ס מו  של ה
א את לראות אין הנאצים ת צדקת מלו  המסקנו

? ירושלים מפסק־דין המתחייבות
ש ההצלה״ ״רכבת היתה לא האם■ מו איונו מי  ר

שופר שמידט ד״ר של ? ב טרו ש לכנו כך — מ  הו
רי של בכוחם ואין שולל, שתדלנות סניגו  למען ה

שתדלנות ע ה מנו זו. אמת ל
קרית־ים לוינגר, יוסף

הכשרים בין ברית
ה של חוצפתה פי  )932 הזה (העולם לורן סו

לו עמוקה פי שוף מן א  מגיעה לא היא שלה. המח
שוקיה אפילו ת ל  מציע אני נ׳ינה. של החטובו
שראל לפתוח שכת־ניוס מיד בי  ל- ארצית ל

כן אני לולובריגאדה. שון. להתגייס מו הרא
חיפה ברון, אליעזר

? חטיבתי ^שק בדרגת
שונה החללית לצוות אותי׳ לרשום ...נא  הרא
ת חפצי אדיר לחלל. למסע שתצא כב על לנחו כו  ה

תר היפה ה : ביקום ביו ! נ׳ינ
פתח־תקווה שולץ, ישראל

 המתאים משטח אין הנדון בכוכב אי־אפשר.
לנחיתה.
 הפכתם האחרון' בזמן מגזימים! אתם רבותי,

״ם ממש עכו ם עובדי — ל ומזלות! כוכבי
 רמת־גן אביבי, חנה

ולורן. ג׳ינה עובדי : עגו״ל
? היסטורית טעות

 חלה מצערת טעות
ת בציון  בפרק העובדו

 שנת של ההיסטורי
הזה (העולם 1975

931.(
כדבר אדיר, רעם

 האורות האוזניים. את החריש הדין, ביום אללה
 על הצליף אדיר חום גל רעדה, האדמה כבו.

ט... הארמון של הקדמי הקיר הפנים. ט ה התמו
שון ש רא ש  בין אל זינק הוא ובי, י הא היה שהתאו

פון... את חטף אורחיו, קרו ״ ״בני מי ב! ר  צעק ע
שיר. תוך אל צרוד בקול  החליט ״הציוני המכ

מנו... קו מ הער המדינה הקמת על מכריז' אני ב
חדת...״ הגדולה בית והמאו

 לא הרב המאזינים קהל הציונים, פחד, אל אך
ת כי דבריו, את• שמע בו האורו  ההפצצה עקב כ
מי בכורי לקלקול גרמה אשר. מספק האטו  חשמל ה

הטל שידור נם הופסק ומבעלא קהיר, לאזור
שת של וויזיה ם פגי הערביים. הרמטכ״לי

ף את לתקן אבקש ת, סילו  זה עקב כי העובדו
שמט שך נ : והוא הפרק המ

ם לא החשמל זרם הפסקת בגלל הרמטכ״ילי  יכלו.
עיכוב פקודיהם, עם מיד להתקשר  לכך גרם זה ו
שה שכעבור ם ימום שלו  בראש דיין אהוד נכנ

שראל) (צבא צ:׳י שתלטות ולאהר למצרים. י  ה
שטח מצרים הוכרזה זעפראן ארמון על ש כ  כיבו
שראל. של י

 חולון אינספקטור, אהוד
 הטלוויזיה רשת טועה. אינספקטור הקורא

שבדרום באסואן היה שמרכזה המרחבית,

 ששידרה יחידת־השידור ניזוקה. לא מצרים,
 סוללה בעלת היתה קהיר ליד הפגישה את

עצמאית. אטומית
ר מצליחים אתם כיצד מחדש התפלאתי מסו  ל

ר פו מר אחד קצר בסי שר מחשבתי חו  היה שאי־אפ
שרות להסבירו ם בע ר ארוכים. מאמרי פו  על הסי
שמעאל״ ״מיבצע ב פתח )877 הזה (העולם י

שבה שער שעתו ת על לגמרי חדשה למח שרויו  אפ
שלום שב ואני הערבים, עם ה ל גרם שהוא חו

לו תזוזה פי שלגו. במשרד־החוץ א
ב על הסיפור בו שי״ ״הסי  לדעתי. נתן, החמי

ם לכל מכת־המוות את טי טפו  נא אקטיביזם. על הפ
ת, חברי לכל 'העתקים לשלוח ס פי הכנ  צה״ל אלו

הקיבוץ־המאוחד. ומנהיגי
אשקלון מגדל אבימאיר, דן

ב ... ח שו א כי הזה העולם עורך הוכי  דוגל הו
א. ב״בלי בעקיבות ר ם״, בלי מו פני א־ שו  לאחו מ

ץ את שגילה מ ם האו מר על לחתו א שי כה מ  טפ
מו ונועלי ״1975ב־ קרה ״זה כ .

תל־אביב בן־פורת, מ.
׳הנפש צפור

ת 3 מספר  )930 הזה (העולם החמשירים בתחרו
ף מיז אלא קאריקטורה, סתם אינו  אמיתי עו

שמו דו. היה ש ס האי על חי זה עוף דו ציו רי או מ

ת לפגי שם והושמד ש־מאו  שלא מאחר שנה. שלו
ף. היה יכול עו סו קל היה ל פ ת ל ל תו. ולאכו או

חיפה רילף, יוסף
 דודו בשם עוף היה היה

הודו), לתרנגול קצת דמה (הוא
שנאכל לפני
חבל, ״מה : נאנח

!״ מאודו סימפאטי לא עניין זה
הטבע בדרך א •בד

ם .צורת על מחאתי את להביע הריני ה פרסו
 בה )931 הזה (העולם המכורה״ ״הכלה כתבה
ט, מהלך תואר שפ ל, המ כו בי  זערור יוסף של כ
ענה. מכפר

שם הג״ל שה הוא שלו שמה, פרטי ב  והפרט הא
שכב — האחרון  — הטבע בדרך שלא אדם עם מ

ה החוק לפקודת (א) )2( 152 סעיף על עבירה
ד על־ידי נמחק 1936 פלילי שופט כבו  (לאחר ה

ת) טענות טיו שפ  אי־ מוזר. הדיון... בתהילת עוז*־ מ
סו פואי, כנ הו ת הנ״ל לכתבה ש שטרה הודעו  במ

עו שלא מהעדים רבים של פי ט, הו שפ מ ד ולא ב  עו
ח היא כי בכתבה שנאמר ד דו ה. הוו כל מ טי ה מפר
שפט קלים: בשינויים מ

עורף־דין, גיל, נ. אברהם
תל־אביב

 הזה העולם הוסיף התמונה השלמת לשם
 שנגבו העדויות מן כמה המשפטיות לעדויות

במשטרה. החקירה בשעת
המעלות שיר
כון יותר או ישראלית, במקהלה חבר אני  נ

ת ב״התקהלות לני שראלית״. קו ב על־כן י א  לי כו
מו ביטויים לקרוא הדבר שימתכם כ  הזמריה על בר

.931 הזה (העולם ב ) א  — שמקהלתי כפליים לי כו
ם מקהלת ת — חיפה־קרית־חיים של הפועלי מני  נ

ת. המקהלות בין צו שמ עה היא המו ש הופי  שלו
ם בחיפה, הזמריה בפתיחת פעמים ל או  ארמון, ב

תה. נכח לא הנראה, כפי וכתבכם, ע הופ ב
ת אחת היתה זו מקהלה בו טו תו ה או  ערב, ב

ת וזכתה או שו ת לת ערו  לא נלהבת... זלבקורת סו
א הדבר ייתכן אי איזה שיבו עפרא וישים עתונ  כ

מק וחברי מנצחים של חודשים עבודת דארעא
תם ויכנה הלות, טוי או ת״. ״התקהלות בבי קולני

חיפה שביט, משה
 מומחה בידי כתובה הזה, העולם רשימת

הו על במפורש התבססה מקהלות, לענייני
 השתתפה לא בה בתל־אביב, הזמריה פעת

 הביקורת דברי חיפה־קריית־חיים. מקהלת
 על האהובה המקהלה על איפוא, חלים, אינם

שביט. הקורא
נחמה חצי יחיד צרת

ה ע ד ל ד. גו  הזה (העולם קורם ליזה ד״ר של בני
שה אני חוזרת )930  יודעים הורים אם כי ומדגי

ם, תרבותיים ילדיהם יצאו לתנך. מהונכי  ויהיו ו
 לא 1א גיסא. מאידד שיהיו. כמה (ילדים) להם

לו דהנך, יודעים  בלבד. אהד ילד לחם יהיה י אפי
ועם־האריו. בור יצא

ח כדי  מודרנית אמא שנם ניל לרבקה להוכי
ר אחדים. ילדים ללדת עשויה פ שך לה אס  שבמ

אי שנות שש שו י נ ת ק ס פ ה א, ד ל  בקורסים ללמו
ת, ולהקשיב שת אח על להרצאו ילדי. שלו

ה הילדים של נדול שאחוז ידוע זה. מלבד
ם קשים, מובאי פול ה טי לונ. אצל ל ם־כו  דווקא הם פ

שפחה. יחידים בנים במ
חיפה אחוזה, סגל, אביבה

ה חוכמה לא כלל ...זה מ דונ ת' ת שה של ל  ה־ א
שוק הכל מקבלת  עדה תאמר ואל הביתה. מה

שנה. לא זה בבית שעוזרת מכנם מ
ת תמונה לנו תנו תי  עבודתה את שתשקף אמי

שה, של האמיתית  בוקר־בוקר, לקום החייבת הא
שה בעלה, עם אחד שכם מו ביתה את הבונה הא  ב
שה ידיה,  שני את להשאיר היכן לה שאין הא

מם צמודה והיא מחמדיה  ערשם. אל ולילה יו
ת ת תמונו תיו או צי שמה מ ת. מאד נ  הבו לראו

! אלה
צה״ל רחל, דמתי
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