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ר אתראית המערכת אין כו עבו ת. תו  חמורעו
ר מלבד ת סרס ויסד •נוד*ות עבו  הכו־ תחת מו

רבד׳. ״דו״ח תרת * ח ל חר״, ״דו״  ״דו״ח לבו
ד לנוסע״ כ • ו ו נ כ םו רי ה לי  המערכת תברי *

ר על־ידם. וגבי־קות  כולל לבוחר״ *דו״מ חמדו
ת עו ת מטעם מוד מלנו  ציבוריים וארגונים ט

כנן אחראית המערכת אין אשר וי־ לתו
ת דעות עו ב מו ען בחן ה א מ ת ו שקפו  ב׳ מ
ת את שהיא צורה שום המסרבת. דעו

 (לפי נשתקקה בחיפה הגדולה שהמערכה אחרי עכשיו,
דברי־ כמה לומר הזמן שהגיע דומני פנים), כל על שעה,
ללהט־הויכוה. ומחוץ צלולה בדעה סיכום
 נטפלנו מדוע : פרטיים במכתבים ששאלונו קוראים היו

 עיריית־ ייאם ז אותי ״לדפוק״ רצינו האם ? אישית אותנו הרגיז האם ? חושי לאבא ־ווקא
• במפא״י להילחם רצינו האס ? בארץ היחידה המושחתת היא זיפה

7
 היה לא הנכון. הוא ההיפך כמעט האיש. חושי נגד אישית טינה שום לנו היתד, לא מעולם
 כי סברנו עוד כל חושי. עם כמו בעבר ידידותיים כה יחסים קיימנו אתו אחר ראש־עיר

גאון־של־פרסומת שהוא איש עם פעולוז לשתף שמחנו בעיקרו, אפילו או כולו, חיובי מפעלו
חושי. כמו

 לנו היתד, לא והולכה, קודרת תמונה הצטיירה ולעינינו חקירתנו, כשהתעמקה אולם
 זאת עשינו לא העתונאית. החובה מזבח על הידידותיים היחסים את להקריב אלא ברירה

 לנו שנועד לרגע עצמנו השלינו לא החושיסטי. המנגנון של כוחו רב מה ידענו בשמחה.
בטוח. או מהיר או קל נצחון כאן

 מושחתות בארץ העיריות כל כמעט המזל, לרוע בשחיתותה. יחידה אינה עיריית־חיפה אכן,
 אחרת. היא לחיפה המיוחדת התכונה יותר. או פחות גדולה ובמידה אחרת, או זו בצורר,

 והיא פוליטי, מכשיר היא השחיתות בחיפה השחיתות. למען השחיתות קיימת עירייה בכל
הטרור. של אחות־תאומה

 הטיל בעיריית־חיפה שהתקדם התהליך ואילו שאט־נפש. מעוררות אחרות מסויימות עירייות
 פאשיזם־בזעיר־ מין : בארץ לגמרי חדשה פוליטית לתופעה הגרעין נוצר כאן כי ממש. פחד

 והכפייה. השחיתות של הרגליים שתי על העומד המלך״, אנשי ו״כל פרון חואן בנוסח אנפין
 הגנבים, את להפוך ברורה מטרד, לד, היתד, : חדשה משמעות השחיתות קיבלה זה רקע על

 ישר להיכנס מבלי כרודן לבגוד יכולים שאינם נרצעים, לעבדים הגאנגסטרים ושאר המועלים
לבית־הסוהר.

 גילויי הישנות. המפלגות שאר כל על כמו מפא״י על אימתה את הטילה זו חדשה תופעה
 רק שלא ספק אין הסכנה. על להעמידה להיפך, אלא במפא״י, לפגוע באו לא הזה העולם
 אחרים רב־ם גם אלא יסודית, חיונית אינפורמציה לנו שסיפקו הנאמנים חברי־מפא״י אותם

יפה. בעיין הדבר את ראו המפלגה, בצמרת
 לצידו התייצבה זאת תחת הנגוע. האבר את לקטוע האומץ היה לא עצמה למפלגה אולם

 חושי נגד המערכה הפכה רגע מאותו לתעלוליו. האחריות את עצמה על קיבלה חושי, של
 קולות ברבבות המחיר את שילמה שהיא דומני עצמה. מפא״י באשמת — במפא״י לפגיעה
 ושיני בוסר, אבל חושי אבא תל־אביב. בעיריית לשלוט סיכוייה ובאבדן הארץ, ברחבי אבודים
קהו. מאירסון גולדה

 מעורבים בחיפה, הזה העולם גילויי כמו מקיפה כך כל חקירה בשעת הדברים, מטבע
 בטעות נפגע המאבק בלהט כי מתברר החקירה ובהמשך קורה אם אולם אנשים. מאות בדבר
 קוראיו ואת עצמו את המכבד שעתון הוגן אך זה יהיה במעל, היתד. לא שידו פרטי איש

מלא. בפד, כך על יודיע
 הנאה טובת לו שהיתה בכך שהואשם כהן, יוסף העירוני למהנדס־הבנייה ביחס קרה כך

 לאחר אשר דברים, עוד כלפיו נאמרו וכן ראש־העיר, קרן של המוזרים העסקים מן פרטית
בהם. להאשימו יסוד אין כי בעליל הוברר נוסף בירור
 בהביעי כבוד של חוב לפרוע רוצה ואני זאת, לך להודיע בעיני היא מוסרית חובר, כן, על

כך. על הכן צערנו את
0

 הישראלית במציאות כי הוכח לעולם. כבתה חושי של הילת־ד,קדושים נשבר. החושיזם פולחן
 תצלח האמת יד אשר כרעי־תרנגולת אף אלא ענק, של רגליו אינם והטרור השחיתות גם

לשברן.
 המכוער החושיזס סבל פרייליך, זכריה הצדדים. שני מחללי שדה־הקרב מתפנה בינתיים

 פיצויים קיבל חושי), של החדשה הקואליציה שותפי דרישת (לפי העירייה מן נפרד ביותר,
 באומץ־לבו שהצטיין צרפתי, יוסף סגנו, ואילו בסולל־בונה. יותר עוד שמנה ומשרה שמנים
 שהמצה־ לפני ::ושי), אבא של דרישתו (לפי הוא אף התפוטר פרייליך׳ נגד החקירה בשעת

בו. לפגוע יכלה החושיסטית הנגדית
 את מפא״י מנהיגי ילמדו האם :היא והשאלה

 עוז ירהיבו אם הקהל להערצת יזכו כי הלקח
בשו מתגלית כשהיא אף השחיתות את להוקיע

 היקרה אך הקלה הדרך את יעדיפו אם או רותיהם;
הנגעים. וטישטוש חיפוי של וקצרודהראי

■1 /11,. .- ״
ה עמך פ ת אנו והרי בד.״ להילחם סו ע ד ל די ^ ט מי ' 

שלימו לא בכללם הסרבים כי שאים עמנו*■ ה  ונו
ב תדיר עיניהם בו סי שני. ל
שאי היו ״היכן השאלזד.: ועל שס־אלוהיס׳ נו

 יודעים למידת־רחמים.״ היה';•'•להטיף שתפקידם
שאול בשעה כי התנ״ד* מן אנו  אגני על חמל ש

אל לו אמר  ישראל ממלכת את ה׳ ״קרע : שמו
״ מעליך ם. אן, היו מנו הקשור שבכל מכ ה בקיו
מי ר לאו סו  נרהב מקום תתפוס הרחמים שמידת א
ה ביצי־הצפע השארת שהרי למדי. מו  כנידול כ

ש האמורים ובדברים הדש. צפע ש, ברכו  הנטו
 1 נושאי־הדת לגבי בכאן נתגלתה בעייה איזו

מכת הדת השקפת. מסת ב על ה  : מורה בתנ״ך הכתו
 ואכלת לד תבוז שללה כל בעיר. תהיה אשר ;,וכל

״ שלל את בך. אוי
גבעתיים זילברשטיין, שמואל

שר  מבבלי עצמכם את לשהרר מנסים אתם ...כא
שראל, הדתית האינקוויזיציה  ל־ דומים אתם בי

 פעם. יבוא אולי השחרור הענקים. בארץ גוליבר
חנו לא אבל הרחוק, כעתיד ל נזכה אנ אכו  מ־ ל

תיו  לשרת שנועד דור־המדבר הננו אנו כי ;פירו
חנו בה. ולמות הזאת הארץ את ל עבדים אנ

היגינו רעיונות סו שמנ תינו הכני חו מו ו בעבר ל
בהווה.
אס כבר מ 1 הבא־מ הדורות למע-ן לחיות לי נ

תל־אביב בר־דג, ישראל
ש אינו בארץ השחיתות ...מקור ש. ברכו  הנטו

ת מצוי הוא תו. שהפקיעו אלה בליבו  איני או
מרי עם נמנה אמין אני האדוקים. המסורת שו  מ

בו נמצא שהאלוהים רה ולא אדם של בלי  בתפאו
ה שהוא בו. בונ סבי צא על־כן. מ  זכות אני מו
 החייבים אלה הם בלבד הדת נציני שלא לומר

ם המוסר, דרישת את להשמיע אי  (להבדיל כנבי
 להיות צריכה שלך זו דרישה הבדלות), אלף

ת כל אל ־מופנית תיו. על העם. שכבו  רקבונו מפלגו
ר ושביבי תר היושר או כו. שנו תו • ב

 מידי האלוהים את להציל רק אינו התפקיד
שאי א. שמו נו שו  האלוהים את להציל אלא ל

שאת המתיימרים אלה כל מידי  — בלבבם סמלו ל
 תפקיד אין כאחד. ולא־־תיים דתיים — הצדק סמל

מזה. יותר קדוש
חיפה קרביץ, אברהם

בה אבנר' לאורי אם או  אזי הפליטים. בעיית כ
בה לי ם אלף כאו  והרצח ההסתננות בעיית מוני

 כמה של בעזרתם אותם מבצעים הפליטים שרק
שבי ט מתו  אבנרי אורי רשאי האם בארץ. המיעו

תנו לדרוש א שות מ . אחים. של דמם על ג׳יסטה לע
מר. הדת. לבעיית אשר שי כלו ש הדת לאנ

תב. צדק — למפלגה אותה הפכו  אותם כל הכו
שבת היא היחידה מטרתם אנשי־דת  או בכנסת ל
שאים והם בעירייה. א. ה׳ שם את נו שו  לצורר ל

הפליטים. בעיית את בעניין לערבב צריך לא זה
ירושלים פרץ, כרמלה

ט דזסוסיז! הדתיים. על הלעג אהרי  בכל כמע
 מידת־ איפה אתם מתפלאים הזה, העולם גליון

שראל הדת אנשי של הרחמים  הפליטים לגבי בי
? הערביים

שי לגבי שלכם מידת־הרחמים איפה ? הדת אנ
נכה אפל, שמחה
רמת־דזיי? משלזזמת־השזזרור,

ה עדות היווה המאמר אמנ ה אבנרי כי נ מנ  נ
ם סוג עם ב די י ומחטיאים. החוטאים הכופרי

תו ״הצילו — המאמר כותרת  — מידיהם״ או
תב כי נקלה על לנחש כדי תו כ צאיו אחד או צא  מ
 המדובר וכי אבנרי, מר אכן. בן־נבט. ירבעם של

מנו שלך, חבר באיזה הוא ט שי אותם סח לו ש  אנ
ו מגוחכת כמה הרגשת הלא ? השפלים הש״י
ם. קריאת אותה אירוניה מלאת או.  ״הצילו שלך ס.
תו  אלוהים. על חמלה פתע התמלא לבך ״? או

? מה אבנרי,
שרון ו היוצרות את ערבבת שלך הכתיבה בכ

שר אי עצים שמרוב חשבת  היער, את לראות אפ
מר,  זאת בכל ואם אהד. באלה כפירתך את כלו

ה. אבנרי מלא מונ ל. לצדד. התיימר כי א כו  כבי
שהו ך כבר אב לאלוהים. מ שי  לחיות הוא ממ

ת בהכרתו טעי מ לא נבע שהדבר הרי — המו
שנאת אלא מרדכי, אהבת המן. מ

תל־אביב שם, בלי

!״דכים ״כה
 עמידתו ננד )938( הזה העולם של מסע־הצלב

שידיו הנשיא לפני ג׳י. בי. של סיו כ ס בכי ס מבו

בשדה־בוררכן־נורידן

מכתבים
מידיהם אלוהים הצלת

ר מ א מ תו ״הצילו ב  הזה (העולם מידיהם״ או
ען )937 רי טו רי או שראל הדת, דוברי כנגד אבנ  בי
 הערביים. הפליטים לגבי ליבם הקשחת על

תיו שאלו  היו היכן ? ישראל דת היתה ״היכן :ב
שאי ״ שם נו ? ם הי לו חוסר־ידיעתו את אני מגלה א

שראל, בתורת ש נכתב שהר' י :במפור
אכלת  נתן אלנהיך ה• אשר העמים כל את ״ו

:. עליהם.״ תחום לא לד.. כן ת ״ולא ו  להם תכרו
״ ולאלוהיהם ק על יעוד. זאת כרית. פסו אם : ד  ״ו

 עליה.״ וצדד. מלחמה עמד ועשתה עמד תשלים לא
ש ב :רש״י מפר שרך ״הכתו תשלים לא שאם 'מב

תיו בכל תתעמל,ו אם יסודית. אי־הבנה על מונו  ת
ריוז, של דנו אי ב  לדעת תיווכחו לשדה־בוקר. ירד מ
ם ידיו שתי תהיבת כי צלו הפכה לכיסי  לברכה א

ת. שר הסטנדרטי שוותה אפ  אצל היד להרמת לה
ליני, סו אליו. אצל האגרוף הרמת או מו ט ס

שב איני שנו הו טב לבז בן־נוריוז. את שת  מו
ס את להסיר מציע אני ההפוכז;. בדרך ללכה כיו

ת לברכה ידייב ! מי ם: בלווי הלאו מלי ״כה ה
״ ס! כי ב ל מקו " ״כה ב חי! ל

 רמלה מוריי, רפאל

גנרל־המנדט כמו מורי, הקורא גם הסבור

י
 של ביותר הרגיש המקום כי בשעתו, במרקר

? הכיס הוא היהודים
בעתו ״דבר״

שו עוז רבד הרהיב מאז פ  בצורה לרמוז בנ
 וסיכן לעצמו פצצה שם הזה העולם כי שפלה

 למכת־ חיכיתי הבית, דיירי עשרות של הייהם את
 וכבר מרות התאכזבתי חזה. העולם של הנגד

שיב דם לכם שאין השתכנעתי  שערה מלחמה לה
העיקרית. בגזרה

 )938 הזה (העולם שורר, חיים על מאמרכם
תי. ניחם  עבודה עשיתם אבל מיהרתם, לא או

יסודית.
חיפה מירסקי, ישראל

מכבד עתון איך  ראשי עורך מחזיק עצמו את ה
סו ? איפה שורר? כ ל בו הנ

 ירושליס טאובר, מרים
נבול.׳ יש ״דבר״ לכל אכן,

כן על מאד ...התרגזתי ד הכתבה תו  עתול ננ
 נהניתי אולם לדבריו. כלל בדרך מאמיז שאני

שים כמה הכתיבה. מן  למילה מצאתם שימו
״דבר״?

 טבריה תורן, יוחי
ש תורן, הקורא להנאת  פתי : נוסף שימו

״דבר״. לכל יאמין
 !אמת ״דבר״ על רכב :המצווה את קיימתם
ה). ותהילים, ״ מ

 פתח־תקוה בר־אל, שמואל
 (ירמיהו ? ״דבר״ כל ייפלא המני :וכן
 ו׳), (עמוס ״דבר״ ללא השמחים : וכן ל״ב),

 מ״א> (תהילים בו יצוק בליעל ״דבר״ : וכן
ש והרי ך שורר השם פירו תו שי המלון מ שימו  ה
את העברית לשפה  : גור יהודה מ

ב, צורר, — ימנית) (שין שורר ש אוי  מבק
ל... רעה

שמאלית) (שין שורר ט, שליט, — ה של. שול  מו
מו. ש א. כן כ הו

לון ספיריטואליסט, ז. חו

הנגב זהב
ע 1 עצום 1 נפלא אור ת בעל מ שמעו ת. מ  עולמי
 מאות־ה־ פחות לא ! דוגמתו שאין גבורה מעשה
תם מגיע גבורה ש תל־אביביים זהב״ ״נערי לאו
טו ויתרו, שו עו, פ מ ש מ ע ריקודים על כ קולנו  ו
 הזה (העולם בנגב. לטיול ימים (!) 4ל־ וירדו

937. סף אלא בכך. די ולא )  התלאות על שנו
ש גם היו הרבות ש. וניצלו בשמ ממ
שה העתון מקדיש כך לשם אם  עמודים, שלו
ת כמה שי להקדיש הוא צריך חוברו  עיז־נדי, לאנ

? ודומהם רביבים
תל־אביב אלמוג, יוסף

 מרתק בטיול השתתפה אחת נערה שרק ציינתם
 הנערה של דם לחוסר הוכחה זאת אין האם זה.

שראלית העירונית ? הי
צה״ל ,280224 כדן, משה רב״ם

ע הנגב, את לראות על־מנת ירידה ...זו בו  לנ
ש בג׳יפים במהירות די ביובל פעם ולהתלב  בבנ

בוי וכובעי שע. עלי פשע — קאו ם : או פ ביז  סנו
ם. רודף ביז סנו

עין־שמר כ״ץ, ארז
סים מבו לו ב ירדו יצוקי־זהב קו ע לננ מס  קשה ב

שי הגופני המאמץ שיא ומפרך. !כאחד והנפ
מו לא מדוע ת את תפרס שאר חייהם קורו שי ו  מע
ע ? גבורתם ף ! להם מני ף סו  ארבעה היו סו

!. בנגב ימים
אי־שם אבישי,

המורה מדל התלמיד
 יוסף מאח. מכתב פרסם )937( הזה העולם

שטן״. ״הכה הכותרת תהת ■לוינגר  להיכנס מבלי ב
שיב רוצה הריני לפרטים א. לוי־ננר. למר לה  שהו

ה מורי אגב,  :השביעית בכתה להיסטורי
ש לתת לנו אסור  ויש לערביה מדי רב חופ

ד. חוקי עליהם לקיים  עדיין (שרויים) אנו בידו
שתף ערבי בכל לחשוד שיש . כזה במצב  כמ

 להיות לנו אל לגבול שמעבר אחיו עם פעולה
ב עדיין כלפיהם. נדיבים שראל מצבם טו  עשרת בי
צב מונים מ תו בארצותיהם. היהודים מ  דבר או
ם. לנבי אמור מוניסטי הקו

ה הנשמע  דעות ויביע אדם שיתקומם ברוסי
שלטון נגד שאר ה שו רב זמן וי שרא הפיו על כ  ? כ

ת בכל — ובארץ  הערבים את הם ממיתים הזדמנו
ם נגדנו. אי צי ש ונהנים רעה דיבת־הארץ מו  מחופ

! עתונות
קרית־מוצקין קוזלוב, חג־

שכנות שהארצות ...נראה שורים שאנו ה  איתן ק
ש של הגורל בהבלי  שבטראגדיה האזזדויות שלי

ת והעלילה) המקום (הזמן. היוונית ו הולכו
תו מתרחקות ס פו רו ט פו א אב. הדוד של מ ד ס  בעו

ש הקול גובר אצלנו ת התקרבות הדור פ ס  אל נו
 האנטי־סובייטיזם אבירי של ה״גלובאלית״ התפיסה

ך המאיים דבר התוקפני,  לקוריאה ארצנו את להפו
שנייה.

צב התפקיד פנינו המו א. ל א, הו פו  מניעת אי
ד על־ידי הרת־אסון, התפתחות מי ליכו או  רהב ל

שחיתות הסוחות כל של  לא עוד המוסרית שה
! בהכרה לבוגדים אותם הפכה

קרית־יס לווינגר, יוסף

ודם ביבר
שיא על בכתבתכם  הואל ארגנטינה, של המודח הנ

 מעשים כמה לציין שכחתם )937 הזה (העולם פרון
מי שעשה *שובים תו בי הונ שנים (א) :כ  שהיה ב
שר מחסור טינה, בב ל בשר לייצא הרשה בארגנ

 של למאבקה עזרו פרון ואווה חואן (ב) ישראל.
שטח ישראל אלי. ב צי ר הצליח פרון (נ) הסו תו  לפ

תר העתיקה הבעייה את  אמצעים ללא בעולם ביו
משטרתיים.

טבריה שוורץ, פנחס

כזקנקן תסתכל אד
שון לקורא תגידו  )938 הזה (העולם שטרן נר

ת יכול . שהוא מר על שלו הזקן את לתלו מס  ה
מת עו קנו ל אבל בן־דודי של ז  ה יה שהמסמר (

ת). מחסי קיר על דפוק או ט רו הג
כפר־אתא לזר, לאה

ם2 ה העול 939 הז


