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כן •עבור אחראית המערכת אין ת. תו  המודעו
ת עבורי מלבד עו ת מוד מו מתפרס הכו תחת ה

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

רי'״דו״ח על-ידם. ות ונבדק  כולל לבוחר״ המדו
ת י עו ת מטעם מוד פלנו ם מ ארנוני  ציבוריים ו

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

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב

7׳

 והתחנן יקר מאד יהודי אלי טילפן אתמול
 את לפרסם שנפסיק בקשה של לשון בכל

 קרן־המגן. משתמטי של השחורה הרשימה
 ואסור אמר, כך התנדבות, פרי הוא המפעל
 התמונה. של השליליים הצדדים את להזכיר

 ישלמו. העשירים וגם היום יבוא מזה, וחוץ
 בעלי־ של השונות האגודות ארגון. רק דרוש
 במועד ואז, ויחליטו, וידונו יתכנסו ההון

ה האדונים של התרומות גם יגיעו הנכון,
מכובדים.

 האדונים אותם הרשימה, את נפרסם ואם
ית הם ואם להתרגז. וחלילה, חם יכולים,

? בכלל ישלמו אם יודע מי רמו,
ה פעילי רוב של דעתם שזו סבור איני

שקי העידוד קריאות זרם לפי לדון אם קרן.
 הנכון. הוא ההיפך אלה, מחוגים דוזקא בלנו
 לענות מוטב הושמעה, זו שדעה מאחר אולם
עליה.
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 ■ בכל רגיש להיות עתון לעורך לו ,-אטור

 זו. מצווה לקיים משתדל אני שהיא. נקודה
 הבל. למרות רמש אני אחת בנקודה אולם
משתמטים. אוהב איני

 נופצו שלמות כשפלוגות הקרבות, בימי
 עצמן את שזרקו אחרי לרסיסים ונשברו

 בא הייתי המצרים, עמדות אל לילה־לילה
 כה ובריאים צעירים בחורים ורואה העירה

 שלא עד חיוניים כה בדברים עוסקים רבים
 עד והייתי חזרתי לעסקי־קרב. להתפנות יכלו
ו שוב יוצאים הפלוגות אותן שרידי כיצד
 ־ האיש נגמר מסויימות שבמחלקות עד שוב,

במ לשלוח מי את היה לא פשוט האחרון.
קומם.
למשתמטים. הנוגע־ בכל רגיש אני מאז

 קמה שנים שש באותן שנים. שש עברו
 עשי" עשיריימלחמה, של עבה שיכבה בארץ

 עשירי־ספסרות עשירי־שוק״שחור, רי־צנע,
 מצוקת על ושמנה שגדלה שלמה שכבה —

 רבבות שהרוויחו האנשים היו אלה ישראל.
בא הבנקים את מילא שהונם אחת, במכה

 מילאו שלהם והקרייזלרים ובשוייץ מריקה
הארץ. כבישי את.

 להם• יבושם עשירים. באנשים מקנא איני
 קשה׳ בעבודה הון שצברו יצרנים מכבד אני

 לשוק להטיל כדי רכושם את וסיכנו שהעיזו
אנ אולם צ-בורי. צורך לספק חדש, מצרך
 זו מדינה כי בארץ. התעשרו לא כאלה שים
לסר המינים, מכל למתווכים גן־עדן היא

 גם הצרכן ואת היצרן את העושקים סורים
 שמכר הרי להתעשר, תעשיין רצה אם יחד.
במ בשוק־השחור, שלו הגלמי החומר את

 הרבה תמיד היה זה למוצר. להפכו קום
כךאי. יותר

צרי טוב. ספסר להיות רב כשרון דרוש
 מי ואת יבוא, רשיון להשיג איך לדעת כים

 ואיך כשהתף־חשאי, לשתף מי ואת לשחד,
וצ הנכונים. במשרדים בדיוק ידידים לקנות

 הנישומים בספר להופיע איך לדעת ייר
 או .לירות, ווזמשים מאה ■ של משכורת ליד
בכלל. להופיע לא

לע כיצד לדעת צריכים : אחרות במלים
 על ואחיות דמו את למצוץ העם, את שוק

ל אחת פרוטה אף לתרום מבלי חשבונו,
ולהגנתו. לחינוכו מדינתו,

 אוהב איני אלה. אנשים לגבי רגיש אני
אותם.
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תרו את לתרום כדי מתארגנים הם עתה

 כדי שהתארגנו כמו בדיוק המגן. לקרן מתם
 להשיג או מם־ההכנסה מתשלומי להשתמט

 על ויקוננו בצוותא, ישבו הם רשיונות־יבוא.
יח כך ואחר הקשה, המצב ועל המר הגורל

 לתת שאפשר ביותר הקטן מהו-הסכום שבו
ההכנסה. ממם אותו לנכות ואיך —

גדו תנועה תקום לא אם — יהיה זה כף
 אם רק ציבורי. רוגז של וספונטאנית לה

 זעם אם רק גביהם, על יצליף הפרסום שוט
 וינדר- הקלון עמוד אל אותם יעמיד ההמונים

 יגלו (אולי) אז רק חברתי, מגע מכל אותם
 לירות. אלפי כמה עוד לתת שאפשר
מ רבים גם שמחים אלה שבימים .,.׳לומני
 כמו כלי שישנו ביותר המושבעים אויבינו
 שצבר זה, תפקיד למלא המסוגל הזה, העולם
ו הדרושה האינפורמציה את שנים במשך

לפרסמה. ירא אינו
 קרן־המגן משתמט־ קל. תפקיד זה אין

המו את הנותנים והם בארץ, ההון אילי הם
 העתונים. רוב את המקיימות הגדולות דעים

 לבקר רוצים אם איתם להסתכסך כדאי לא
 לכן אכדיה. במלון במסיבות־קוקטייל מחר

 ומשי״ הזה, העולם שישנו מתנגדינו שמחים
פעולה. אתנו פים
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 מחייב והוא מאד, אחראי הוא התפקיד

החו על אותו הטלנו לכן וזהירות. דייקנות
 כהן• שלום במערכת, ביותר האחראי קר

 לשאול הוא נוהג חקירה, כל השלמת אחרי
 לו יש מה בהשתמטות החשוד את אישית
עצמו. להגנת להגיד

 זו, מערכת חברי רוב ובשביל בשבילו
 סידרה רגיל, עתונאי ,תפקיד סתם זד, אין

 נשק רכישת בשבילנו, מוצלחת. סנסציונית
 אם כי מופשטת. עיסקה אינה החזית לחיילי
המע חברי יהיו ללחום, ישראל שוב תצטרך

 נשק אשר בחזית הלוחמים אותם בין רבת
לקיומם. חיוני הוא ורב טוב

 שהצ׳יק מקרים שלושה לנו נודעו כה עד
 שהספסר אחרי שעתיים לקרן־המגן הגיע

 העולם ממערכת כהן, שלום כי שמע הנידון
בענ דחוף באופן עמו לשוחח מבקש חזח,

ירבו. כן חשוב. יין
אכנרי אורי

מכתבי□
וקרן ן#19ו 1

שעולה בצבא. משרת בני  המחשבה רק בי כ
שלום שהה שהו לו לקרות עלול ו שכמה מפני מ

ת או מו לא עשירים מ  לקנות הכסף את לתת הסכי
שק את לו״ תו, הדרוש הנ אה מרגישה אני להגנ שנ  ב

קודס. הכרתי שלא
איני הרשימה על לכם להודות בי־צד יודעת ...

ת״ לא זה ״להם כפ אה)... 943 הזה (העולם אי והל
תל־אביב ש., מרים

צורך. אין תודה.
ה עשיתם •...טוב מ סו  ! השחורה הרשימה של בפר
שיכו ם המ שימות בפרסו  זאת בי בתקווה אלו ר

מג של יעילותה להגברת־ הזה העולם עזרת . תהיה
 כי הוא הנמנע מן לא ללוחמים. קרן־המנז בית

שתמטים אותם שניה יהססו מ שות ב  בי כן. מלע
ת יהיה שמם מצפון רצון חוסר בנלל קלון לאו : ו

ראשון־לציזן גולדברג, מרדכי
ם העמוקה הערכתי שתמטי על למאמרי  קרו־ מ

 כמה רחבה ביד תורמיב; אלי־הממון באם המגן.
מד זה אין אלפים. שום עו שוואה- ב תה מ רו ת  חצי ל

לו הורש אפי שכי פועלים של עבודה ימי, ש,ני ו
שפחה שומעיים באם רים. מת. שמ ווי בעלת מסויי

תו מחזיק מבניה. •אחד שכל מהודרת לה שו  בר
ת  — לירות אלפים חמשת תורמת• פרטית. מכוני

ם צא סכו ת רק על־ידיה המו צאו  הרי — הבית להו
שכירים אנו, מה /• נתרום ה

תל־אביב אגוזי, משה
מגיליונכם . ת' האחרון . כנע  אכן כי בהחלט שו

סמת את אתם מקיימים רא. (״בלי השער סי  מו
ם״) בלי א־פני שו  רק לא לרנליכם נר היא וכי מ

אלא, שה. נם להלכה. למע
שות היודעים העשירים אותם כל  על רווחים לע

שוך שלום בעת העמלים חשבון מה ידם י ולמ  מתרו
 בזמן מבאן רנליהם לסלק נם ידעו מבחן, בעת

! מלחמה
דברת רמוני, חיים ט.

 תל־אביב. דיזנגוף, ברחוב מעדן לקפה נקלעתי
שבון ,קלה. לארוחת־ערב פי בח שבון צורף הסו  ח

שלום. אותי חייבו שבו קרן־המנן  אין האם בת
ם היענותי ף עלי האם מספקת, עבודתי במקו סי  להו
ת ובכל בית־קפה בכל ולשלם חש על האם ז חנו

פורסם בוני ש בעתון בעל־העסק שם י  נדיב כאי
תיו אהוזי.ם עשרה להקדיש החליט אשר סו הכנ  מ

שיות )■ לקרן־המגן החוד

תל־אביב מהנדס גיסט, זאב
שת  אצלי התעוררה המגן לקרן התורמים ...פר

עת חברי אצל ונם  כך כל הכלליים. הצופים בתנו
פן כי עד התרשמתי או טי ב מ טו  וכתבתי ישבתי או

שיר.
חיפה פרידמן, מרדכי

בנות־השיר. תרעמנה התוהחים בהידום•
שרות־חובה כחיילת או שטרם ב  עשרים. לה מל

ה איני ת. הרבה מבינ ה הייתי אבל בעתונו כנ  מו
שימות את שכתבו הידיים את לנשק המש על הר

ם... תמטי
צה׳ל ,פ שרה׳ל־

 להכתיבם רגיל המאמרים כותב אבל
בפיו.

ג׳ הנרי תרומות
ם אדון אילין לאפרים בילי מו טו  הזדל (העולם האו

 יש מצרפת. הביא אותה פרטית. ה4יככ יש )943
של תמיד שם ילו  אורחים לו וכשיש מאיטליה, מב

ש ביכטה  איזו של רב־חובל של בגדים אילין לוב
שומה היכטה כי מדרום־אמריקה. ארץ שם. ר

? עולה זח כמה
חילון יוסלביץ, ז•

שנו כי הוא שקר  אלף תרם אילין אפרים מר
שנו המנץ. לקרן ל״י ״י, אלף 20 תרם מר  10 מהן ל

מן, ל״י אלף מ ניכר שחלק אלא עוד ולא במזו
ם תרומת המפעל. חשבון על הוא הפועלי

 חיפה עו״ד, וולפסון, ר.
ש הקרן, משרד כי מצטער הזה העולם

קיי־ תרומת על האינפורמציה את לו מסר

שאול כדאי. פר את ל  (״י־רח נתן הצעיר הסו
טפתי 'תמים ר ואת קמחי שדיה״) לי פ סו  הצעיר ה
ם בר יקלף״) שניים •״שניים. יוסף לדעתם אין א

ת בעיות שבים הם שמא או .ישראל לעם אחרו  חו
 של גוף הוא המון ללב ביותר הבטוחה שהדרך

)' 'ערומה :ערה

 חיפה לוינסקי, אסתר
המון. ןול7נ די1(| קול

מהמקרה פתקה כלי
שה האזעקה מברק  )940 הזה (העולם ברק ממ

שה דתית. כפייה למניעת הליגה אל באמת הגיע  מע
שה של זה אהרון ת עורר ברק מ  ותרעומת תמיהו

את ובכל רבים•. בלב אינו ז ר חובה ר  גם לו לעזו
טלב זה. מ

ה לצאת שהעז היא ברק של זכותו. מ ח מל ב די. חי  י
שת מו י כנגד קשה ובדרך נוא  ש־ דזוק־עוול של קיו
ת נתקבל שבים, מבין הרוב של התרעומת למרו  התו

ת שגם ספק אין אך בו סי מ  דרכו ונם מקרהו של ה
ש כדי כלל מוצלחים היו לא אב־מקרה. לשמ

ת צער אנו מביעים ובזאת מו מ שתו  שעד על וה
שי זוג נמצא לא היום שא, המתכוון אחר חופ  להינ

כן שיהיה ח מו טי במאבק לפתו שפ  לקבל כדי מ
אין תעודת שו שלתית ני ס החתן שיהיה בלי ממ אנ  נ

ש דתי, איש פני להעמיד שתתף כיפה, לחבו  לה
ד דתית בתפילה א בעו אמין איש איננו הו  ובלי מ
ה פתקה להביא אולי תתבקש. שכלתו ה מהמקו
כשרה.

עצנו לאחר מחים שנו מודי אנו ויודעי־חוק במו
כוי יש ישראלי לזוג כי עים  במאבק להצליח סי

שך יהיה וודא' כי אם כזה, מו  לזוג וכי למדי, מ
שה החלטה בעל ם. בכל נעזור נחו בני מו ה

 למנמנת הליגה מזכיר אורנן, עודי
בישראל דתית כפייה

ההתרגשות על
 המאמרים אחרי עוקב שאני חודשים כמה זה

מופתע בעתונכם ה עד אני ו מ ם ב ב הם מקיפי
ת את אמיתותם או צי  המדיני המצב ואת המ
תנו. והחברתי מדינ  החריפה הביקורת דבר על ב

 איזה להצטדק. כלל צריך העורך אין החברה כלפי
אה היה אילו נרגש היה לא אדם עיניו רו  אסון ב

\ להתחולל העומד

רחובות לוסטיג, אריאל

ומקשנים הבמים צכרינו
ת, ר (של השי את קיבלה בתי, אורי  צכרינו מדו

שרת. מאד והיתה ועוקצנים) המודים  לא רק מאו
ע הבינה שאמרתי פרס. קיבלה מדו  שהיא לה כ
תו קיבלה ה: חוכמתה, רוב בגלל או ת  מה, ״אז ענ

א ׳•,פרם קיבל בן־גוריון גם ״ הוא גם הלו ם! כ  ח
ראשון־לציון נרה, אליעזר

השחור הקסם
תי מאד הופתעתי עתונבם בראו  לשירים מדור ב

ט״ ,.צפור בב ).943 הזה (העולם הנפ  שירה, כחו
שיכו כי היא לכם עצתי מאד. כך על שמחתי  ב־ תמ

 יחי לחי, כה יותר. קרובות לעתים זה מדורכם
! והשירה הנפט

מינה שדה, ראובן  בני
ר מדו ה האוראניום. גילוי עם — הבא ..

מלוח' דג
פי בכל מתרוצץ אני ומאז מצאתי. זו תמונה  חו

מו ונראה הארץ. ח דג כ ב, מלו א כדי ורטו צו מ  ל
א. הזה. החי מהפרח אחד עלה  ו~ לי עזרו אנ

תי שחררו ט או קו או הזה, הפרחוני מהסיו  תדבי
! אחרים

 רמת־יוחנן סילינסקי, שמאי
 בודאי סילינסקי הקורא כמו ממולח .דג
לפר בבקשו תר1י טוב תרוץ למצוא יכול

: זו תמונה סם

ת לא המפעל זה. בפרט טעה זר־פרייזר׳
 אלא שנזכר, כפי מכונית, רבע מחיר רם

 המערכת ג׳. הנרי שני ממחיר למעלה קצת
 רחוקה זו תרומה גם כי בדעתה תקיפה

להי יכולה אינה המפעל, לממדי מלהתאים
חובה. מילוי קרא

מקרים שרשרת
ת מחלק ששוגרמן ...נראה ב מכוניו  (העולם ברחו

ע אחרת כי )943 הזה ת את נתן מדו  דווקא המכוני
שרד־האוצר בין המקשר גם במקרה שהוא להורן,  מ

ח,  האינטרסים את במקרה ששימש ומלווה־הפיתו
 לכסף מלוה־הפיתוח אגרות בהמרת וגרמן ש של

שה ישראלי שרי ובלתי חסר־תקדים (מע  עד אפ
ש כדי כה> ת את לרכו להכ על־מנת אבנעל, חנויו
ירושלים).. (נעלי הבס המסחרי יריבו את בעזרתו ריע

תל־אביב בן־צבי, עזרא

חזה סוד חזה
 האחרון. בנליוז הספרות מדור את כשקראתי

שא הרושם את קיבלתי )944 הזה (העולם  שהנו
מד המדכזי  הוא העולים אנשי־הרוח לעיני העו

נקבה). (מין הצעיר הדור של צורת־החזה

השני• הצד
מו אשר כנכה צ פול את עבר בע  מחלקת מנהל טי
ק, אריה מר השיקום שימתכם התפלאתי פינ  על מר

 רעב שביתת שהכריז שטיינברג מרדכי הנכה
).941 הזה (העולס

חד התעניינתי מיו תו כי וגיליתי במקרה ב  או
 השיקום ממחלקת טובה דירה פעם קיבל שטיינברג

שארה שנתגרש מאחר אולם שתו. בידי הדירה נ  א
 שניה דירה לו המציא זאת בכל הבטחון משרד
ר, כבלתי־מתאימה נתבררה וכשזו  לו הציע לדיו
תו ד או אה. פינק מ הלוו

שביתת דרש שטיינברג ■  סכום.גבוב״-טבגל-גהברגז.
ף רעב. שביתה את הפסיק לבסו  והסכים מרצונו ה
אה את לקבל  רוצה אינני תחילה. לו שהוצעה ההלוו
ם הם השיקום שפקידי לומר  הנכים ואילו מלאכי

שר אבל סחטנים. הם א  לשבח, ציון לאדם מניע ב
אותו,. לו לתת צריך

יפו נכה,
אילת - המטרה

 לאילת, טיול לערוך הרוצים בעלי־אופנועים
כת לפי אתי להתקשר טתבקש-ם ת :הכתו שכונ

.63 הלל ^ובא דרך הנפן.
רנות־גן ירושלמי, רמי

 .945 הזה העולם2
______________1


