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:המערכת חברי
 הורוביין. דויד גלילי, לילי נבי. ניצה ביבר, ישראל

 אוסקר חרמון, אברהם זוהר. רוני ורד, רותי
 קינן, עמום סטן, אביבה לשם, משה טאובר,

קשת. סילבי קרן, שלמה

 המודעות. תוכן עבור אחראית המערכת איו
הכו תחת המתפרסמות מודעות עבור מלבד
 ״דו״ח לבוחר״, ״דו״ח לצרכו״. ״דו״ח תרת

 המערכת חברי על־ידי המוכנות וכו׳ לנוסע״
 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על-ידם. ונבדקות
 ציבוריים וארגונים מפלגות מטעם מודעות

ול לתוכנן אחראית המערכת אין אשר
ב משקפות ושאינן בהן המובעות דעות
המערבת. דעות את שהיא צורה שום

במדינה ביותר הנקרא העחון

* '* ״7׳ /
 הדור כי שנדמה אמרתי שעבר בשבוע

 לקראת שמח כמעט ׳1935 שנתון בני הצעיר,
 כגאולה לו נראית שהיא נדמה המלחמה.

 שהוא והמעשי, הרוחני הגיטו של המחנק מן
 וחוסר־התוכן חוסר־הטעם להרגשת המקור
 כמה אצל תמיהה הדברים עוררו אולי בחיים•

 אמר אף מישהו יותר. הקשישים הקוראים מן
ל חסר מה להיות. יכול לא פשוט שזה לי

המדינה? של החופש באווירת שגדל הזה, נוער
 של מכתבה לפגי מונח הנה ? באמת מה
ב השמינית הכיתה תלמידת ,18 בת נערה
 אותו לפרסם שלא יכול איני הערים. אחת

 שנושבת •מפני לפרסום) נועד שלא (למרות
 או עתונאי מאמר ששום כנות של רוח בו

אליה. להגיע יוכלו לא מיוחדת חקירה
 כותבת חוויות,״ ממש היו בגילכם ״לכם

 אני !מצטערת פעם לא ״ולכן נערה, אותה לי
לר הקדמתי שלא על ?) להצטער עוזר (מה
 בתקופה גם שלפחות או העולם, אור את אות

ל חדש תוכן איזה שיכניס משהו יהיה זו
 היות חדש, תוכן לאמר הוא (משגה חיים.

אכז קצת לכן לגמרי). התוכן חסר ועכשיו
 לעתים שעולה מחשבה אותה אולי היא רית

 במלחמה, רוצה הייתי ולא שלמרות בדעתי,
 חוויה אותה ■משום רק בה רוצה הייתי הרי

?)״. לא ילדותית, מחשבה (קצת חדש. ותוכן

* ¥ ¥

 כאלה? מלים לכתוב 18 בת נערה ממריץ מה
 לי לתאר צעירה חברה אותה את ביקשתי

חייה. מסגרת את
כיתתי(שמי בנות משאר אני ששונה ״נכון

כמש זה בגלל עצמי את רואה איני אך נית).
 חברת אינני פשוט, ? השוני מה מיוחד. הו

 אחד שמחלק כך ״חלוצית״, תנועת־נוער
 היינו מה זמן לפני עד ? השני החלק יצאתי.

 מתאים היה ״יחנס״ והביטוי הבנות, נפגשות
 ושמלות, רכילות — השיחה נושא בהחלט.
 אינני פעם שאף אוימר לא ורכילות. שמלות

 רק אך רכילות, לשמוע אני גם סקרנית די
 לשמחתי זה ודבר ביותר, קרובות לא לעתים
 זמן שכבר כך להרגל. אצלי הפך לא עדיין
 ונשארתי — זו בחברה גם נמצאת שאיני ארוך
כבר נמשך המצב שנה. ולא חודש לא לבד.

 הפסקות באילו אולי כי אם מספר, שנים
קצרות.
 נורא כך כל זה תמיד לא האמת, את לומר

 נורא כן הוא הדבר אך לבד. בבית להיות
 אף ובטח מסכנה, אני כמה חושבים כשבבית

שאומ כמו אך בחברתו. אותי רוצה לא אחד
 התרגלתי. לזאת וגם לכל, מתרגלים רים,
לפע קשים. די משברים שעברתי פי על אף

 הלך. לא זה אך קצת, להשתנות ניסיתי מים
 מרגישה הייתי מישהו, עם יוצאת הייתי אם

 על לי אין משותף, נושא לי אין שפשוט
 בלתי־נחו־ היו והמלים היות ולא לדבר, מה

צות.
 גם נקראות שהן כפי הסלוניות, המסיבות

מוצ בני־אדם מה להבין לי קשה לפעמים, כן
 לבלות קבוע באופן אפשר איך בהן. אים

ואכילה. בריקוד רק שלמים ערבים
 מוצא אינו כן גם שהדבר כאלה ויש יתכן

 : זאת עם משלימים הם אך בעיניהם, חן
 להיות ניסיתי כלום. לא מאשר טוב יותר

 שמשלימים, ולאלה יתכן הצלחתי. ולא אחרת
 החיים מדוע למחשבה זמן מקדישים שלא

 יותר לאלה — מטרה וללא מתוכן ריקים
 אחרת. שאני מצטערת איני לבסוף אך טוב.

 חסרים, אינם ועדיין ייאוש, רגעי חסרו לא
 נשארת ואני חולפות, שהשנים כשהרגשתי

 לא שעדיין גדול, כלום לא שאני במקום,
רוצה. שהייתי כפי מתפתחת לא כלום, יודעת

 כשקורה אפילו עינוי. ממש — הלימודים
מוע הוא מעניין, כבר הנלמד והחומר פעם
 ממש אני איומה. בצורה המורים על־ידי בר

 בבית־ה־ הלימודים את שאסיים לרגע מחכה
 שם. הלומדים אלה בכל מקנאה ואינני ספר
בלימודים.״ ענין חסר חיים, ניסר ? הסר מה

 הפרטיות עקרון את להפר לעצמי הרשיתי
 שאני מפני ממש, כלשונו זה, מכתב ולפרסם
 נוגע הוא פרטי. אינו שבו התוכן כי מרגיש

 דבר של בסופו כי כעם. כחברה, לכולנו,
צרי שהיו אותם נגד נגדנו, כתב־אישום זהו
התו שאין בשעה גם לחיים תוכן לתת כים

 נוער להלהיב צריכים שהיו רועמים, תחים
 זהו כי גדולה. וליצירה גדולים למעשים זה

 מועט והוא במדינה, ביותר היקר חומר־הגלם
לבזבזו. לעצמנו להרשות שנוכל מכדי מדי
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מכתבים
מוחארם

 (״אל ״1 ״נחליט במאמר הבלתי־מובעת המסקנה
 המופנית בהוראה היא )944 הזה העולם הנשק?״

 להחליף השעה הגיעה כי בציון היושב אדם לכל
ש כדי בראשנו, העומדת הנכאים ממשלת את

 פני לשינוי שקראה למפלגה דרכה את תפני•
 התוקפנות בסים ולחיסול הישראלית המדיניות

 — הזה העולם ממערכת קילומטר שבעים השוכן
 פרט בתבל, מדיני בר־בי־רב לכל הברורה מסקנה
האומללה. הישראלית המדיניות לנבאי

רמת־גן משה, הופמן
 אוזן כל בשבירת תפקידו את מילא ...המאמר

אטומה...
ירושלים הללי, י. יצחק

המצב לפתרון הצעות להעלות היה הדיו מן

 כל שלום. ולהשכין מלחמה למנוע במנמה הנוכחי
 הכירו הכל לא אומנם בשלום. מעוניין אדם

 הכיר לא אל־נאצר עבד נם השלום, של בערכו
 למען החיים העמים ויתר ישראל על אולם בכר,

שלום. בדרכי ולהכיר, להבין לו לעזור השלום
המערבי הגליל נ., זמיר

 ;שלנו בלשוו־הקודש — מפה נזוז לא ...לא,
ה הצאר של בשפתם — ״נייאט״ :מה בשינוי

 אחרת בנירסה ;מולטוב ושליחו בולנאנין אדום
 שוב והמתעוררת הנאורה אלביון בשפת

 ושל שקספיר של בשפתו — ישראל לשנאת
לאו תמיד אומרת, זאת ״נו״, להבדיל: אידן,

מפה. נזוז לא— מוחלט
כפר־אתא הר־ורד, מרדכי

משומר מצפון
 הזח (העולם זמיר שלום של מכתבו בעקבות

ל מצפונו את שיכניס לו מציע הייתי )943
 עליו תרומתו. עם יחד וישלחו שימורים קופסת
 והפאציפיסטיים ההומאניים רגשותיו שעל לדעת

 (לפי אנושית' לא מאד בדרד להנן מישהו יצטרך
 דם מלחמה, :פשוטה בשפה הנקראת השקפתו)

 מצפונו״ על לשמור זמיר שיוכל מנת על ומוות
ואבדנו... כאלה. טהור מצפון בעלי עוד

עפולה חרמוני, שמואל
 חמשת־עשרה את זמיר שלום .מסר לא ...מדוע

 הקיימת לקרן או אדום, מנן־דויד לידי הלירות
? לישראל

נהלל ארז, אריאלה

עמוס של אמו
 לה התורמים ועל ר,רן'וזמנן על בכתבתכם

 בראנס הגברת את הזכרתם )942 הזח (העולם
 ׳ האצ״ל. בשורות דיר־יאסין בשחרור נפל שבנה

 עם. בירושלים, בראנס הגברת עם נפגשתי
 האציליים דבריה את וזוכרני ,1950ב־ ארצה הניעה

 באפריקה נפצע מהם שאחד בניה על גאוותה על
 עמום בנה ועל ערביים, פורעים מיריות הצפונית

 משרד כאשר הרגשתה היתה מרה בקרב. נפל אשר
 נפל באשר צה״ל, כחלל בבנה להכיר סירב הבטחון

משפח קליטת חבלי היו וקשים האצ״ל. בשורות
 ;זה לשם ראוי מפרנס וחסרת בילדים המטופלת תה

 כי תקווה אבדה לא — לנו כאלה אמהות ובאם
ננצח. הפנימית בחזית נם

יפו בן־שמעון, שמעון

ניצנה איש עמנואל,
 הזה (העולם ניצנה הללי■ על מכתבכם בעקבות

 : הבאים הפרטים את להוסיף רוצה הייתי )943
 דתית, למשפחה בן (עמון) שרעבי עמנואל

 וחניו מזרחי לבנים הממלכתי בית־הספר בונר
 בטרם העיר את נטש שבה, המקצועי בית־הספר

 של למחנות־העבודה והצטרף שנה 18 לו מלאו
ל עבר ומשם להכשרה, שיצאו הנדנ״ע יחידות
 נתנלה האימונים במחנה כבר צה״ל. שירות

נועז. !׳כלוחם כשרונו

 לו מלאו בטרם עוד נפל, ה
לננב, ירד עמנואל אביבום, עשרים

 אשר הגיבורים ככל משמרתו על ונפל
לפניו. נפלו

נחשולים קיבוץ ירון, שלמה

הבלים אל הנחבאים
 (למשל, פרסום כל השונאים העשירים, אשרי

 שאף וצנועים ענוותנים כה והנם הנישומים) בםפר
 קרן־המנן. תורמי בין שמם יוזכר כי רוצים אינם
מכיסם אשר האנשים בימינו שנם לראות יפה

 עד הכלים, אל נחבאים העם מכל גבוהים ומעלה
והלאה)... 943( הזה העולם שבא

 חיפה וסרמן, יהודית
משחקים. ולא / הכלים את שברו

 לפני מחט של בקוף נמל יעבור : הנוצרי אמר
!השמיים מלכות בשערי עשיר שיעבור

 רמת־גן ברץ, אברהם
המגן. קרן בפנקסי או

 לקרן ל״י 2000 תרם לא דיסקין שמעון מדשנו
 כפי ל״י, 5000 אם כי )943 הזה (העולם המנן.

המצורפת. המכתבים חליפת מהעתקי שנובע
ותוסיודכהן, שפאר שוארץ,

 ירושלים עורכי־דין,
 הבטיח ל״י, 2000 תרם דיסקין הקבלן

לא־קבוע. בתאריך ל״י 3000 להוסיף

מצפת אני
 בהעולם במלואה שנתפרסמה עברון, פרשת

ההשתל לנסיונות נוספת הוכחה היא )944( הזה
 אשר הנזפא״יית, המפלצת של הדיקטאטורית טות

 בדרכה, העיקריים המכשולים אחד הוא הזה העולם
 המת- הכותרת אמיתות את שוב שהוכיח לאחר

 הקופצים במדינה, העתונים שאר בראשו. נוספת
 המשרתים הם הם בשטחיות, ידיעה כל על

! במדינה המפלנתיים השליטים של האמיתיים
ירושלים בן־אריה, מיכאל

ה רשימתכם על ותודתי ברכתי את נא קבלו
 המשיכו ).944 הזה (העולם לענייני. ביחס אנושית

סשוא־פנים!״ ״ללא בסיסמתכס
רמת־גן עברון, יוסף

 היית׳יז^ לא בארץ, אחר מקום בכל הדבר קרה לו
אפשרי. הכל שם — בצפת אבל מאמינה.

טבריה גל, בתיה
 שכזה, טבע אצלנו
ה, גזע אצלנו מ  ש
 כזאת שיטה טין אצלנו

 — מפלט אין נכנסת, למפלגה
! מצפת אתה מצפת, אתה

 וכן רוחו, עוז על תמיר לעורד־דין הכבוד כל
 בנילוי כמו די. לא בזאת אבל הפרסום. על לכם

ה שר דאג האם רומק, על המבויים המשפט
 יסולקו עדויות המכתיבים קצינים שצוות משטרה

מהשופט, לבקש צורר היה לדעתי /■ מתפקידיהם
 הופרט את לסלק עברון, של שמו טיהור על נוסף ,

 אנשים כי לימדנו הנסיון ממשלתי. תפקיד 'מכל
ממשי כמובן, הנכונה למפלגה השייכים זה, מסוג
כפיצוי. מכובד בתפקיד אחר במקום לכהן כים

ירושלים פרץ, כרמלה
ב ה״דימוקרמיזז״ רודפי המשיכו המשיכו,

 לנו מניע כד ;התעללו השחיתו, ממשלה,
 (״האיש הישרים את רדפו לעלות; לכם שנתנו

ו )944 הזה העולם יושרו״״ על לדין שהובא
 בכם שבחרו ערבים באותם דווקא בערבים, התעללו

 לה וקראו מנבית על הכריזו ;בשעתו ברחו ולא
 במלון לכם שבו — אתם ואילו ״קרן־המנן״

! ליום ל״י 280 והוציאו הנשיא
קרית־שמונה שטרן, גרשון

 )914( הזה העולם נליון את לידי כשלקחתי
 שעל מאחר שנה, 400 ב צעיר עצמי הרגשתי

 ציפיתי, שט״ז. כסלו ,ב כתוב: היה השער עמוד
 ברשימה טירדו יעקב של שמו את לראות איפוא,

 לא אד קרן־המנז משתמטי של השחורה
 ש האנוסים על חדשה שום יער. ולא דובים

 רבי מתעלולי משהו באמםםרדם,או התיישבו
 לעצמכם קוראים עוד ואתם ישראל, בן מנשה

1 לאינפורמציה שבועון
 תל־אביב לן, מרדכי

 (בעוד הנולד את הרואה עתון 7 חכם איזהו
שנה)! 400
? מקנא מי

 עבודה עובד' הפקידים, כל אל מכוון זה מכתבי
 האם בשביתות. המומתים אלה אלי ובפרט קלה,
 העובד פועל על לחשוב אי־פעם אלה פקידים ניסו

 לא — כן ואם השמש, בלהט שעות שמונה
 כל את ולהסעיר בשביתות לאיים הזכות לפקידים
 בארץ הפועלים כל לו דעתם תהיה מה הישוב.
 הלוא עבודה. ליום ל״י 25 לתשלום בדרישד, ישבתו

 נא ינסו לפקידים. בהשוואה מעט זה יהיה אז נם
קצת! לחשוב

ירושלים קובי, אלברט

הראש על נכוט
 להעמירכם אני חייב שלישי, דור פתח־תקווה. כבן

 אברהם זקן־השומרים של בזכרונותיו נסה טעות על
 פתח־תקווה בני לכל ).944 הזת (העולם שפירא

 שקיבל אחרי שנים חרבה עוד חי ראב שיהווה ידוע
 כפי — לאחריה מיד מת ולא בראש, נבוט מכת

 שנים לפני רק טובה בשיבה נפטר אלא — שנכתב
 אברהם את כיסה אשר האיש כמו־כן, מעטות.
 היה כמת, הערבים יחשבוהו למען בעבייה שפירא

 את העמיר כבר אשר בכר״ משה רבי המנוח סבי
 לתקן הבטיחו והאחרון טעותו על שפירא אברהם

 — זיקנה שיש במקום■ שכנראה אלא בספרו, זאת
השיכחת. שם

פתח־תקווה בן־גל, מ.

מפדונסיקה האיש
 אציל שמשכורתו מספר שפירא אברהם השומר

 לא מדוע כך. אם נפוליונים. שלושה היתה הברון
 ואז ״בן־נוריונים״? השם את שלנו ללירות ניתן
 במלון ראש־הממשלה של ״שהותו כך: לכתוב נוכל

 בן־גוריונים 280 עולה פמלייתו. עם יחד הנשיא,
).944 הזה העולם אנשים. (מדור ביומו,״ יום מדי

נהריה ברך, עליזה
כמעבדה חתונה

 כתבכם כי לכם אומר אם לי שתסלחו מקווה אני
ויק את ראיין כאשר מאד חשובה נקודה על דילג

 בורחה,״ בעל ״נדושה הרבני בבית־הדין טוריה
התעו טיב מה לחקור עליו היה ).944 הזה (העולם

 מאד, משונה צלום מציגה זו אשה שברשותה. דות
 דרכון תמונת יותר: עוד משונים קורותיו אשר
 לתמונתה וצורפה הוגדלה לידיה, שהגיעה שלי
 טירון צלם כל חתנה. בבגדי מצולמת בשהיא היא
נקלה. על זאת מגלה היה

לוד שבו, ציון יחזקאל
דה־דוכס שבי

 השבויים על במאמרכם לקרוא מאד התפלאתי
 המצרי, הקצין־השבוי כי )944 הזה (העולם המצריים

סודאני. משרת לרשותו העמיד עזאם, פמיר סגן
 משרת להחזיק לו יורשה מדוע השאלה נשאלת

 בעל צה״ל חייל כדין שבוי שדי! מאחר אישי,
 הזה, כדבר נהוג לא שבצה״ל ומאהר דרנה, אותה

? כזה לוכסום לן שיהיה ומדוע
 חיפה בן, יצחק

 גר כי ומשרת... לחם לו לתת גר ואוהב
בארצו. היית

הבקבוק צואה
 ישראל מדינת תתחיל בו הזמן שהניע לי נדמה

 התפקיד את אחת. אטומית פצצה לעצמה לייצר
 כל־כך שהצטיין וייצמן. מכון על להטיל אפשר הזה

 — לאוראניום באשר האחרון. בזמן בהמצאותיו
 רק צריד העשיר. בנגב למוצאו קשה יהיה לא

 למלאכת יצאו אשר לנששים ניינר מכשירי לספק
 לייצר צורר אין באמריקה. שעושים בפי הבילוש,

ולק בקטנטונת להתחיל אפשר דווקא, גדולה פצצה
 סולו־ ״בקבוק משקל (על וייצמן״ ״בקבוק לה: רוא

 להביא כזה אהד בקבוק עשוי לדעתי טוב״).
 האזור. לכל מיידי שלום בכנפיו

מתנגד?) (מישהו
לון גולדגרט, חנן  חו

בררן. צואר־בקבוק יווצר שלא בתנאי

חליפין סחר
 או אחד עם בהיכרות המעזניין ־בולאי הנני אני

 בולו- חליפת למטרת כישראל אוספי־בולים שני
 אלי לשנר יואילו המעוניינים חתומים. דואר

 אשגר ואני שברשותם כפילים בולים של משלוח
ארצות־הברית. בולי של נאה חבילה מייד אליהם

 ניו־יורק בלאנקשטיין, ם. ה.
 הכתובת: לפי יפנו המעונינים
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