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ת. תוכן עבור אחראית המערכת אין  המודעו
ת עבור מלבד דעו ת מו הכו תחת המתפרסמו

ח תרת ח לצרכן״, ״דו״ ״ דו ח לבוחר״. ״  ״דו״
סע״ כו לנו ת ,ו  המערכת תברי על-ידי המוכנו

ח המדור על־ידם. ונבדקות ״ דו  כולל לבוחר״ ״
ת ת מטעם מודעו  ציבוריי* וארגונים מפלגו

ול לתוכנן אחראית המערכת אין אשר
ת דעות בעו שאינן בחן המו ת ו ב משקפו
א צורה שום ת את שהי המערכת. דעו

תר הנקרא העתון ה □יו מדינ □
 עליה מדברים : לאהבה משולה המולדת כי דומה לפעמים

 בארץ כי ייתכן זה כיצד אחרת, כי בה. חשים שאינם אותם
 נרצח עת חמס צועק איש אין לאומיים, נאומים המולת המלאה

? ממש עינינו לנגד קר בדם הנוף
 המזרח, מן לעיר מתקרב כשאתה — הישראלית נאפולי היפה, חיפה ! אהובה ארץ זעקי,
 בשורה ננעץ מבט ההר. את הנושק המפרץ את ביופיו, הכרמל את רואה אינך העמק, מכביש

 הרכס, על בדיוק בנויות בחילה, כדי עד מכוערות שחצניות, גדולות, לבנות קוביות של
! תקנה אין עד מרחוק העיר נוף את ומקלקלות הרקיע קו את השוברות

 בלבו חש זה שאיש לתאר קשה בריטי. עירוני מהנדס בחיפה היה ארוכות שנים משך
 זו זודעה היתר, לא בתפקידו, הוא שרת עוד כל אולם זו. לארץ ראשונית, עמוקה, אהבה

 שוחר־נוף־חיפה, ואותו גורש, האנגלי אולם לכך. רשיון פשוט, נותן, היה לא הוא אפשרית.
!חיפה ארץ זעקי, יורשים. לו מינה חושי, אבא

המר הר-כנען לעבר נישא הצמא־ליופי מבטך המגואל־בדם. מסיבוב־מירון לצפת בא אתה
 הבנויים היפים הבניינים כל בין ההר, רכס על בדיוק הנשמה. לעומק עד נרעד ואתה — היב

 עין. כל המושכת רברבנית, אדריכלית מפלצת מין חלק־וורוד, בית פושעת יד הקימה מאבן,
)אכזרי הומור (הוי נקרא בנין ואותו הגליל״. נוף ״מלון בשם !

 שקוויו העתיק, הצלבנים מבצר — ״המצודה״ שוכנת הגבעה, במרומי צפת, של במרכזה
 שנה מאות שמונה מלפני הטמפלרים ידי מעשי — לא אולם בבירור. ניכרים עודם הכלליים

 את להרוס פועלים שולחת היא מודרנית. היא העיריה צפת. העיר אבות את מספק אינו שוב
 יהיה הוא מבריקות. חלקלקות, אבנים של מעקה מין מוקם במקומה העתיקה. החומה שרידי

 הר־כנען, למרגלות הקימה מישהו אשר הגועליות, הלבנות הקוביות שכונת כמו ממש מודרני,
הכנרת, מרחב לעבר ולהשקיף נשימתם את לעצור מודרניים פחות אנשים פעם יכלו בו במקום

 בשביל צפת, איש הולצמן. הצייר מידי שהוזמנה גדולה תמונה של הנושא היא הכנרת
ק של אולם־הכנרת  להגן כדי מתארגנים צפת אמני אין מדוע הולצמן את שאלתי ישראל. א/

 הייתי צעיר, הייתי לו : ואמר בכתפיו משך הוא מיואש. נראה הולצמן האהובה. ארצם יפי על
אולם... מאשים״• ״אני בנוסח מאמר־התקפה כותב

 לפני קצר זמן המנדט ממשלת על־ידי שמונה ירושלים, של האנגלי ראש־העיר גז־ייבם,
 שונים. ספסרים של זוועות־הבניה מפני זו עיר להגנת קרבות־האיתנים על בספרו מספר גירושה,

 נתן לא גרייבס העיר. של היופי קדושת כחילול לו שנראה בית־וזמעלות, את אפילו מבכה הוא
ובמ הלך, גרייבם אולם ירושלמית. מאבן עשוי שאינו בית או מדי, גבוה בית לבנות לאיש
כך. כל להם איכפת שלא טובים, ישראלים יושבים קומו

 לאורכה אותה עבר לא אם בה, גדל לא אם ארץ של בזעקתה לחוש יכול אדם אין אולי
 בגיל לארץ הגיעו מזלם לרוע אשר אותם על לכעוס אסור אולי ובנעוריו. בילדותו

 למושג להתלהב אמנם המסוגלים מדי, מאוחר
מצי המולדת שאין אלא ״מולדת״, ששמו מופשט

 שותקים כיצד הדבר, כן אם אך בלבם. חיה אות
 מחדש להקים עליהם מוטל לא האם ? האחרים

 הארץ על להגן כדי פשוט — ההגנה ארגון את
? יופיה מהרסי מפני

מכתבים
טובה חתימה

ויצירה. שרום שנת
נירים קיבוץ

אולה לנבול, בטחה ולאדם. לקרקע נ
ניר־יצחק קיבוץ חמי,

בה שנה שלום. שנת — טי
הראל קיבוץ קלדור, ראובן

ה! שנה ב ט,
 טל־שחר ),7 (בן אשד אילן

שט״ז לשנת שמחה נעבוד וברכה, אחולים ת  ונגן ב
א תענוג בבטחה. עונכם. את לקרוא הו שבו

כהן, משה 289449 לוין, דוד 289224
צה״ל

האימה שכר
תיו כל אשר עם של עתון ...כיצד או מ ס שאי סי ו

תיו  להראות, מתבייש אינו ובניין, שלום הו פו
ת תחת אנ של קטועים אברים צעקניות, כותרו

מו שים, ת בכתבה כ  הרצועה״, אל בא ״המוו
 טייסי־קרב רק אינם אלה ? )934 הזה (העולם
ת אה ואולי לנשים בעלים נם הם אלה מצריים,  אבו
1 לילדים

סי הוומפיירים, הפלת על שמחנו אנו גם ה מטו
ב. סינו כד ועל אדי  לביתם. בשלום חזרו שטיי
אר המבצע אולם  הזה העולם מערכת של המפו

ת!) לנגב שירדה ציו חלו ת וצילמה וחפרה (  תמונו
שו תרבותי אדם בכל וזעם תדהמה מעורר אלה. ו

ם בכד הרי שלום. אה שתווי ̂נו מ  ואה לנאצים >
? אנשים שחיטת על נשמח אנו האם מהם. גרועים

צ.ה.ל. חיל־האוויר, שמיר, רות
פן המערכת החליטה מקיף, דיון אחרי באו

ת לפרסם עקרוני ן זה, מסוג תמונו תו  תקווה מ
שהן המלחמה זוועות שראיית תי  עשוייה כמו

פן לסייע מילי תעמולה למיגור ממשי באו
נבובה. טריסטית

 אותם לצה״ל, הוראה נותנים אשר הזקנים אותם
 את ולחסל אחינו דם לנקום הולכים אשר מפקדים

ו הורסים הולכים, הם מבצרם, ואת המרצחים
! לא בכלל לא, — ? הכל זהו האם שבים•

א בצה״ל בכד נאים אנחנו אמנם נו חזק הו אי  ו
ת פעולה מכל נרתע לה ומסוגל שכנינו של צבאי

ם... עשרת פעולה כל על ניב  בכל־זאת, אד מוני
ק זה האם כראוי... הבל את עשה לא צה״ל  מספי

צצנו  חללים והפלנו חאן־יונים מבצר את שפו
צצנו בכך די האם ? בי  בצהלה הביתה וחזרנו שפו

? ורינה
שי חסרים ...האם שבו פידאיין אנ ל גם בו שי

או הבא, בו צצו ישראל, לגבול י פו  יתקעו בתים, י
עו ואה בנב סכינים ? תל־אביבה יני

תל־ןביב דיין, יוסף
הזה האקלים

 אמנון של רחשי־ליבו את יפה יפה מבין אני
 מקרקע נגדע אשר ),936 הזה (העולם אינזלבוך
 להעריץ מקום יש אם בעיני ספק אד מולדתו.

שהו את א כגבורה. מע דנו הו דא לו ואין ילד עו
 לו שידאג מי שיימצא לו מובטח פרנסה. גות

או אם הוריו. כן לא יהיה. באשר  להגר לנכון מצ
שמע — אולי לכך, מכריעים נימוקים להם שהיו מ  ו
ם. אף מכאיבי

אין ארץ', בכל טבעית תופעה היא הגירה עו ו
מי עניין מזה שים או טי. או ל  ארץ בכל פאטריו
מתאקלמים, או מסתדרים אינם אשר אנשים ישנם

 (לאו־דווקא ההתאקלמות בארצנו כי היטב וידוע
 ה־ קרבתה בגלל מיוחדת, בעייה חינה הכלכלית)

 להרהר היה כדאי כן, אם לסדום... גיזגונראפית
אולי שנית, בזה  לגיבור הנער את להפוך לא ו

דווקא.
תל־אביב אלתר, ש.

מאד טבעי ריבוי
ח רואה אני כו  צים־ על המכתבים במדור שהוי

אני כן על מתה. לנקודה הגיע הילודה צום
תרומתי. את לתרום רוצה

בה לעולם להביא אתי ונמור מנוי שי ל  שלי) (ו
מסיבה ' ילדים, של האפשר ככל נדול מספר

 'מביאים הם שלי. בשכנים להתנקם :בלבד אחת
תי ב לבית-המשונעים בבטחון אן בהדרגה או

ת צריחות ת ילדיהם, של הנוראו שכו  'ללא הנמ
ש הפונה ש סיתי בערב. עשר עד בבוקר מ  את ני

שנו למסקנה והנעתי האחרים אמצעי־ההננה כל  שי
 כיתת־רעש ננדם להקים :אחד יעיל תנמול רק
שלי צורחים ילדים של 1 מ

גן רמת־ מילר, יחיאל
 ״חסר : (בערך) גת מלן אכיש בדברי
 לשגע אלה את תביאו כי השיכון משוגעים

?״ השיכון אל יבואו האלה ? השכנים את
משוגע? מי

רו פו  מבית־ ״ברחתי גולדברג מנחם של סי
ם״ עי שונ  ספק ללא היה )935 הזה (העולם מ

אד, מזעזע שאול ברצוני אד מ טת שאלה ל  ססויי
בן לא :לכך בקשר צד לי מו  לצלם הצליחו כי

? מבית־החולים גולדברג של בריחתו את
פאי אם סד רו מו הו ה  שזוהי הרי — צילמו

 המצלם אם כד. על להענישם ויש תמורה רשלנות
 פרשת לו שנודעה הרי — הזה העולם צלם היה

ד נולדברנ  סייע ונם וייתכן לבריחתו קודם עו
שה זה נם — לבריחתו ביותר. כשר לא מע

תל־אביב יעקב, אלמום
 בבית־ מיוזזו לביקור בא הזד, העולם כתב

 מבויים תצלום צילם המקרה, לאחר החולים
הבריחה. דרך של

שוגע מי לי ברור היה ולא הכתבה את קראתי  מ
תר:  יטשלחוהו אלה או מחנכיו אביו, הכותב, יו

! למוסד
חיפה טנצר, יחזקאל

עון ...כיצד תן הזה כהעולם שבו ת יד נו שי  חופ
חו, על העולה כל את לכתוב להילת  לפגוע רו

א מוכי־נורל, בחולים ה שהו שו אותם מכנ מ
פן חייהם את ומנלה מעליבה בצורה נעים, או  ב

ע מבין אינני ? לנלנני  נולד־ לחולה אפשרתם מדו
תיו. לכתוב ברג מו שי  לשעשע ורציתם ייתכן ר
 הדרך. זו לא הרב. לדאבוני אד, קוראיכם, את
שונה הפעם לא זו ם שאתם הרא  בחולי־נפש. פונעי

מן הניע שו הז  בצורה זו עדינה לבעיית שהנ
נכונה.
סד נמצא שבנו כאב מו  נפגעתי לחולי־נפש ב
 — בני עתונכם. למקרא ביותר המורה בצורה

שמו חבלנים כיתת מפקד השחרור, מלחמת נכה  ש
 עליו האם נועזת. בפעולה נפצע — לפניו הלד

 כבני רבים ? שבועונכם קוראי את תשעשעו
ת כתלי ביז נמצאים ו אלה מוסדו

תל־אביב משה,
ה על אור להטיל כדי פורסמה הכתבה

 צורה בכל לפגוע באה לא במוסדות, מצב
בחולים. שהיא

זקן פני והדרת
 בארץ? זקנים בעלי איז וכי — בלעם קצת ...אני

מ בוכמל של מכתבו את אני קורא אהד מצד
התואר על תחרות בדבר הצעתי כי הכותב גדרה

אילו בשמחה, מתקבלת הזקן״ ״אלמז מצד אתם, ו
בענייו. אצבע נוקפים אינכם כם,

שן שזקני ייתכן אכן,  בעיניכם הו מצא לא הי
סיון בעלי (טוף־סוף מצא לזאת גם ובכן, אתם), נ  נ

שן, זקני את נילהתי :פתרון  זקן לפניכם להרי הי
ה: הזקנים. בעלי לתפארת טרי ד  זקן גם באם או

שפיע לא זח תו לאלות בשקט אני יכול — י  או
חלודה. שיעלה עד מסמר על

 קרית־שמונה שטרן, גרשון
 י״ט (ויקרא זקנן״ פאת את תשחית ״ולא

כד).
עצת-רופא

ה על פי ה ועל סו סיף. מה לי אין נ׳ינ ברצו להו
 החקלאית המשלחת חבר דברי על לחזור רק ני

תו ),929 הזה (העולם הסובייטית  את שבראו
רו מרילין שוויון תורת את שכח לא מונ  :ואמר ה

ב וזהו, בזאת.״ אחת להיות צריכה נבר ״לבל
תמיד. לי מייעץ שלי שהרופא מה עצם,

 אז״ר כפר שטיק, ירחמיאל
״חובבי־ : הכריז המארילינסטי המאניפסט

 לכם אין ! הארצות־התאחזו מכל מארילין
 ועולם־חלז־ מחיר־הכוטיס, זולת להפסיד מה

לכם. נכון ומלואו מות
כפית ערב

תיה הכבוד כל ת לכוונו בו ה, דליה של הטו  אי
 את להביא הבחורות לשאר במכתבה המייעצת;

לו הביתה, חבריהן הן אפי ם- שא רוצות לא א  להינ
).936 הזה (העולם להם

אמת זהר  לבינה. בינו ליחסים העליון המכהן ב
 בכל בחירת־לבו הורי אד. לראות הבחור יכול אם

ם זעיר־בורנניותם, ה (המזנון ', רהיטים־לכל מוקפי
ה הכורסה נורא, מ איו פוי עם ה ית שלא כדי צי
 נפתחו שלא מהודרים טפרים מלא וארון לכלך,

ם!) ל עו ת, מ א הרי מבלי.לברו תי. גיבור הו אמי
 החברות כל של הוריהם בבית שביקרתי אחרי

 דבר להניד יכול רק אני בה, עד אתן שהלכתי
ד: ח ת! הייתי לא בת הייתי לו א תכנ ס מ

רמת־גן גולדן, ישראל
ט. ...הענין שו : פ די מ א אם ל  אצלו מבקרת הי

א אם מתחתנים. לא בבית, ת, אצלה מבקר הו  בבי
מתחתנים. כן

התחתנתי. מכבר לא זו. לבעיה מומחה אני
חיפה ג״ אברהם

? הביקור את מזכירים אין הנשוי, בבית
ת לא ...אני מ  ההבדל מה איון. דליה עם מסכי

שוב לא ? אצלו היא או אצלה מבקר הוא אם  ח
א אם הבחור, אצל מבקרת שהבחורה או אוהבת הי

ובתמים... באמת תו
תל־אביב מרקוביץ, חיה

בתמים. תמיד לא אבל באמת,
בעלמא מגבית
עה התמונה שפחה על בעתונכם שהופי  בעלמא, המ

ם על־ידי פוצץ שביתה  )936 הזה (העולם מסתנני
רב... רושם עלי עשתה

ה זוכר אינני  עלי להשפיע היתה יכ-ולה שתמונ
מו כזו, בצורה החלט מכך־ וכתוצאה זה, במקרה כ

ת תי מש למען מגבית לארגן בבקשה אליכם לפנו
 בזה מצרף אני הזה. העולם קוראי בקרב זו פחה
שון הסכום את ה ל״י, 1 בסך הרא פונ  לכל אני ו

הדיו, העתון קוראי או  מסיבה, על פעם לוותר ו
לנוע, הצגת על או  לטובת התמורה את ולשלוח קו

ת זו משפחה אמצעו ח העתון ב  כי אני שבטו
שה שהוא המבצע את לידיו יטול שי מע ממדר אנו

ראשונה. גה
כפר־אתא לזר, משה

לתעודתו. יועבר שיתקבל סכום כל

קושיות שלוש
פה • אל לסד אי ר קפלן, שמו ש לביים ש״עז מ

ט״,  טרטור־ :המקצוע את )936 הזה (העולם פ
שיבה 2 לסחורות־מוברחות ? בי

ם איזה •  עבור הנ״ל לסרסור שילמתם סכו
? ירושלים משטרת וראשי עצמו השמצת

מו לדעתכם. היכן, •  סרםור־לדבר־ של מקו
דעין עדות־שקר במשטרה שהעיד עבירה,  על־ ,ביו

 לחצו במשטרה כי בבית־הדין לאחר־מכן לטעון מנת
? עליו

ראשון־לציון גוה, אליעזר
הסרסורים? מכל הזה הסרסור נשתנה מה

רומק פרשת
רין גילוי עבור לכם הכבוד כל  סביב המיסתו

חני רומק... פרשת  יש ירושלים שלמשטרת בטו
שר יותר, נכבדים תפקידים  ישר, אזרח רדיפת מא
מו הבחינות מכל וטהור אמיץ־לב כן רומק, כ מו  ה

לזולת. לעזור תמיד
ע הנני ם, ולעורכיו הזה להעולם מצי צי ה האמי

 להקמת מייד לפעול שרירות־לב, נגד תמיד לוחמים
ת וועדת־חקירה שלתי ת, או ממ  בהשתתפות ציבורי

ת שתחקור הזה, העולם במש היחידים אותם פעולו
ב שנה מדי לכאבי־ראש הגורמים ירושלים טרת
 ירושלים למשטרת הן ומוסרי כספי ולהפסד שנה
ולמשפחתו... (רומק) גרינברג לראובן והן

ירנשלים בן־אליהו, אריה
לסבתא ספר

 הקולנוע מבקר של היוצרות שנתבלבלו כנראה
טין את בהכלילו ),936 הזה (העולם  בשורת רספו
אילו השנה, של הרעים הסרטים  24 גבעה את ו

ת לסבתא שיספר הטובים. בין  הפורנו־ שהתמונו
טין גראפיות מו ברספו מ תו. שע או

תל־אביב נאמן, אביבה
סגורות בדלתיים שילומים

ם קרונות על קראנו לא ...מדוע שילומי החד ה
מו שלא שים  באף עתה עד )937 הזה (העולם התאי
 הוראה לעתונים ניתנה האם אחר? עברי עתון

ה ע מנבו  זו. שערורייה על הידיעה פרסום את למנו
שטש כדי ת עקבותיה את לט  האחראים על ולחפו
? לה

שום־מה, ...אצלנו,  בנלל אנשים לפטר נהוג מ
ת, אי־נאמנות טי מת אך פולי מפט אין זאת לעו

דה וכשרון יכולת חוסר בשל אנשים רים ה בעבו
ם. גובלים בטמטו

* לדעתי, ד האנשים אותם את לשלוח י  פעם עו
ס  הזמנת על שם שיפקחו על־מגת לגרמניה, במטו
ת דלתות שו ת חד מו אי ת  אולי הארץ. לתנאי המ

 שהרי השליחים. מבין כמה ז-1ש להשאיר אף כדאי
ת למשלחת  יש שלנו חברת־השילומים של הקניו

 עבודתו וחדר בקלן, ' ענק בבניין חדרים 85 רק
אר החברה מנהל של ד של מזה בהרבה מפו  ב

ר רניל, תמותה למשל. אדנאור, כר״
 ל־ וכסף לשיכונם מקום יימצא כי להניח יש י

דל על לפיקוח חרשי־דודים, כמה עוד של הזנתם
רכבות-ישראל. של הקרונות תות

נהריה וילף, בנימין
הפסים. נון הויכוח את נוריד אל

עומד בעינו המשפט
שפט שוב לקיים : בשבילכם הצעה לי יש צי מ
ה, 'הנוער על בורי קטו שהיה זה דוגמת במדינ באו

? דעתכם מה .1952 בר
 תל־אביב גרינבאום, נתן

ה של בדין' חיובו' על §ו"רביזיה ערעור
? נאשם

 שמסר הוותיק החיפאי הקורא
מת המנגנון, איש על-אודות פרטים

המערבת. עם להתקשר בקש
 להתקשר מתבקש ירושלמי, עודד

המערכת. עם

938 הזה העולם2


