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ר אהראית המערכת אין כן עבו ת. תו עו ד מו  ה
ר מלבד ת עבו עו ד ת סו מו סרכ ת מ הכו תחת ה

״, ״דו״ח תרת ח לערכן  ״דו״ח לבוחר״, ״דו״
כו׳ לנוסע״ ת ו כנו מו  המערכת חברי על־ידי ה

ח המדור על־ידם. ונבדקות  כולל לבוחר״ ״רו״
ת ת מטעם מודעו פלגו ם מ ארנוני  ציבוריים ו

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

ד הנקרא העתון ח ה ביו דינ מ ב

מכתבים
שמאל ועל ימין על

למדי הקורא )967 הזה (העולם העורך מאמר
תני ת ו טרליסטי הצ רושם תחת כנראה נכתב ניי

ב. הרת טו לו ה כי מו שמור מעוניינת רוסי  על ל
שלום  שנים, שש־שבע לפני נכתב אילו במרחב. ה

ש יתכן אז, כבר ישראל מנהיגי לו שעו ואילו
צבנו כן נרוע היה לא מ מסו ם. שהינו כפי ו  כיו

טב אבל שר מאוחר מו לא! לעולם מא
הרצליה פרוינד, דוד

שונ אלה ונם אלה גם כי בהחלט! נייטרליות?
תנו םא ע !או ? מהם באחד נצדד מדו

תל־אביב כהן, שמואל
סי טו שין מ  והטנקים הצוללות והמינים, האיליו

שמדאי־ של בפקודתו לא המצרי לרודן נשלחו  הא
 שנים. שלוש מזה קופח חייו שפתיל סטאלין,

שצ׳וב־ האדונים של בפקודתם אלא  בולננין־חרו
אן... קוי ם, עומדים הרוסים כי המאמין כל מי  כיו

שכנת מחלקם לתרום אי־פעם עללים או  שלום לה
כן חולה הערבים. ובין כינינו סו א מ חו. הו  ברו

ת, לכל א הפחו א. שקר נבי הו

ירושלים הללי, י. יצחק
 היה סובייטים יהודים מיליון מחצית של נל

סיף תנו מו ח למדינ  גדולה במידה ומנן יצירה כו
שר בהרבה שעב המערביים המענקים כל מא המ

שמת מדיניים תנאים ליצור יש כן על דים.  להג
ת הזה■ החיוני המבצע ל, דו־קיום של מדיניו עי  פ

בי יחם קטי  בארץ הערבי המי־עוט כלפי קונסטרו
ת ההיסטריה והפסקת מוניסטי  ואנטי־סו־ האנטי־קו

סללו בייטית ישו עליית תנהר בה המסילה את י
עתנו.

ע העתיקה? העיר רת ם אין מדו תבי  קומץ על כו
ע היסטוריה? עשו אשר הנצורים האנש-ם  מדו

ם אין  עמדו אשר ,14ה־־ בני הילדים על מספרי
 שמפק־ מפני האם גלאב? של הסדיר צבאו מול
אצ״ל? איש היה דם

שב הייתי לא הדיוק: למען העתיקה העיר תו
העתיקה. בעיר לחמתי לא וכן

ירושלים אבן־אודם׳ א•
ם הנכם הנראה, כפי תכונני שות מ  שינויים לע

 גברי, חוסן בתמונה שכן שבצה״ל, בתרנילי־הסדר
ת, מיצ׳עד מתוך שא העצמאו  את החיילים ים נו
סו ימין. ביד הנשק שרכם יעל קודם נא נ כחו ב תו  ו

א. רצוי זה שינוי אם הו
תל־אביב גרובר, צפורה

 מן יותר סובלני.הרבה מטבעו, הינו, הנייר
ל תדבר את ניצל התביית פור]־ הרס״ר.
גראפיות. נוטרות

למכירה ילד
רו פו שה של סי ,967 הזה (העולם חדד מ שר )

ר צה מכו תי זיעזע נולד, שטרם בנו את ל לח או
שלנו נאורה שבמרינה היתכן לוטין.  אדם יזדקק כ

שה ס ממה לו אין כי כזה למע ש את לפרנ מ
? פחתו

חיפה כהן, שולמית
כן אחר-ם קוראים אלפי לבטח וכן אני,  מו
שפחת כל את לאמץ חדד... מ

ירושלים ביג׳ה, יצחק
פנינו -העמידה שוב האיומה הטרגדיה את ל

 של האחרון הגליון את לידך כשנטלת
מח שאתה הסתם, מן ידעת, לא הזה העולם

 בגליון : המודרנית העתונות מפלאי באחד זיק
המערכת. בהעדר שיצא עתון של

ה העורך כשהוזמן צץ השגעוני הרעיו־
 במשק ערביים עניינים על להרצות ראשי
 מצפון השוכן השומר־הצעיר של קיבוץ להב,

 השיחה התגלגלה להון הון מן ישבע. לבאר
 שכל ג׳ומבה הציע ובסוף הזה, העולם לעניני

במשק. שבוע לעבוד תבוא המערכת
 מובן בי כולנו, חייבנו זה על כששמענו

ב גם בת־ביצוע. אינה בזאת שהצעה מאליו
ל כדי יום־יומיים שחסרים נדמה רגיל שבוע

 שעות עובדים החברים הגליון• את השלים
 שבתות. על ומוותרים בלתי־ספורות נוספות

? מערכת ללא היוצא עתון על פעם שמע ומי
 במערכת מטורף מדי יותר רעיון אין אולם

 ולבסוף בשיחות, וביצבצה חזרת ההצעה זו.
 לווו־זמנים המערכת ישיבת שולחן על הונח

ה חברי לכל לאפשר צריך שהיה מדוקדק,
ה מן ימים שבוע להעדר המרכזיים מערכת
 דרושה רק היתד, נזק. שיקרה מבלי עבודה,

וחצי. חודש של תקופת־הכנה
וחצי. שבועיים לפני הגיע הקבוע המועד

 ה־ ליום נקבע היציאה מועד מונן, היד, הכל
 אולם השבועית. ישיבת־ר,מערכת אחרי ששי,

מוסד את הפידאיון התקיפו כן לפני שעות 32
 הפכה המלחמה סכנת שפריר, של ר,ילדים

 ברחבי מיד פוזרו המערכת חברי למוחשית.
לשבוע. נדחתה והיציאה הדרום,
 העמיסו ששי, ביום שוב וחצי׳ שבוע לפני

מצו הג׳יפים, על עצמם את המערכת חברי
 שוקולד, וטבלות כובעי־טמבל בשמיכות, יירים

 בתל־ נשארתי אני ירק חברון. להרי והפליגו
 הופעת (ואת העורף את להבטיח כדי אביב׳

 שקט ששרר היחידה הפעם זאת היתד, העתון).
להע לרוב הדומים המערכתי במשרדי גמור
ה אפילו בית־משוגעים. של קולנועית תקה

היוצאים. בין היה לוי, לוי שליה,

בבי לעביר התעקשו לא המערכת חברי
 בכל להשתלב השתדלו הם להיפך, צורים.

 החברים עוסקים במה לראות המשק, ענפי
 זה מסונף עסק דופק וכיצד יום־יום בחיי

 שהו עבודתם, לרגל אמנם, קיבוץ. ששמו
שו במשקים פעמים מאות האחרונות בשנים

 מי רק כי ידעו הם אולם ליום־יומיים. נים
 להבין להתחיל יכול ממש במשק שעובד
זו. חברה של האמיתי ההווי את ולחוש
 לתקופת־ה־ זקוקים היו לא חברים שני

 השתלט ב׳, דגניה יליד סלע, אורי תמהות.
יו שנראה יאומרים החשמל, מערבת על מיד
 שלום עצמם. הקיבוצניקים מן קיבוצניק תר

 השומר- של נחשונים משק חבר לשעבר כהן,
 ובחדר- בשטח הוא אף התמצא בנגב, הצעיר
 הובלתי חציר׳ כיבוש :העבודות שאי האוכל.
הב בוקרות, חיטה׳ בתפזורת עבודה חציר,
 שמירה הגבול, לאורך והצאן הטרקטורים טחת

בקומונה. ועבודה ביצורים בלילה,
¥ ¥ ¥

 החברים עמם לקחו אן־פטימיותם ברוב
 יוכלו שאולי בחשבם מכונות־כתיבה, שתי

 אולם יום־העבודה. אחרי שותת כמה לרשום
שהחברים שעה באבק, התכסו בערבים גם

 למדו הם ונהרו. בשמיכות התכסו ד,רצוצים
בשדה. עבודה יום זה מה להבין
ב מכונות־הכתיבה. הוטרחו פעמיים רק
 של ועדת־התרבות חברי החליטו הערבים אחד

 הזה העולם נגד ציבורי משפט לערוך המשק
 אך סעיפים. ארבעה בעל כתב־אישום, ומסרו

את מערכת חברי כיסו לשוא לא  משפטי זו'
 ליד התיישבו מיד בך״וריון. ועמוס קססנר

 לפי לקטגוריה, שאלות 400 חיברו המכונה,
שהמש אלא תמיר• סגנון של הכללים מיטב

 של האפשרות חוסר בגלל נתקיים, לא פט
כראוי. לו להתכונן התביעה

 סקטש, היתד, השניה הספרותית היצירה
 האחרון, בערב המערכת חברי הציגו אותו

למת מסיבת־פרידד, המשק חברי ערכו בו
 במערכת, העבודה ש־טת היה הנושא נדבים.

אליו התיחסו לא המקום שחברי מקווה ואני

ברצינות. מדי יותר
 שוב עם מיד מטרטרות החלו המכונות

 כמובן׳ היו, הם שבת• בערב למערכת החברים
 משוכנעים חזרו מזה חוץ רשמים. גדושים

 16 להב, במשק הוא העולם שמרכז לחלוטין
לבאר־שבע. מצפון קילומטרים

 שמשק היא האמת מוגזם. קצת זה נראה לי
 הוא ציקלג) בשם שלך במפר, (המופיע להב
ב שווה במידה רחוק הוא הארץ. מרכז רק

ומאילת. מדן האוויר׳ בקוו דיוק׳
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 ים קרית לרריבגר יוסף
 כמחנה מאורגנים הנייטרליסטים שגם היא הצרה
כך... כל בנו רוצים אינם והם משלהם.

חולון דורון, חודה
מאליו מוכן עסק

ד לבמת הזמנה והשגתי מזלי לי שיחק  של הכבו
ת יום מיצעד  ).966 הזה (העולם בחיפה העצמאו

שבו ׳לידי  שעקבו זרים צבאיים נספחים כמה י
אילו הצוערים, אחר בעניין  קיבלו הישראלים ו

בן כדבר העסק כל את אליו... מו  הייתי אילו מ
שלה, ראש ר הייתי הממ שנ ת מ מנו ת הז  מיוחדו

שבע צבאיים למשקיפים ת מ או ערב מדינו בו  שי
 ישראל מדינת כי הם גם ויבינו במיצעד ויחזו

בן עסק היא שוב כדאי שלא מאליו, מו  על לח
חיסולו.

תל־אביב ברמן, יוחנן
ח רציתי שמו  עצמי הרנשתי לא : יכולתי ולא ל

הקוד בשנתיים הרהרתי החוגנים. לצהלת שותף
 בדרום. אי־שם הרחק הכן. במצב היית' עת מות•

ת' שבו לוני מח בי  אשר אותם כל על לחשוב הו
שנה... כל ושמחים בשקט אנו חיים בזכותם
ה חזרתי  ותוך שבו שחברי לפני הרבה למחנ

ט, של ישנה בחוברת נתקלתי הרהורים כדי תפרי

מר שיר ובה או  של בת־קולם הוא הכל. את ה
כנו שאינם אלה תו ד הם ואשר ב תנו. סו או מ צ  ע

 האנגלי. מקליש ארצ׳יבלד על־ידי שנכתב השיר.
אל על־ידי לעברית תורגם  זמיר: עמנו

פלו  בשדה. מתים ושותקים צעירים... נ
 חדרים! חדרי עד — קולם אד

באלם.
 לילה, עם אותם השח להם ניב

ת מנו שעות ב עצמן. את ה
צה״ל וזרמן, טוביה

 מאד התפעלו אידיש דוברג ־חדשים עולים שני
ל ללא היו והתרגשותם שמחתם מהמצעד. בו  נ

 הש*א נשקם. על צועדים חיילינו את בראותם
בהת פניהם. על עברה שהארטילריה שעה הניע

ת שני אחד אמר פעלו ה ״אילו : ל כל לנו חי
טו זה ״ בני שה... וואר

טב בזעם: השיב השני מו שי אילו היה ״  אנ
ה במלחמת לנו היו זה בל עם יחד הניטאות

״ ת. עצמאו
יפו פייט, צבי

ע, גבו־ את משתיקים הללו, החגיגות בכל מדו

אן רוצים אנו האם השאלה:  של עדרים־עדרים כ
 הוריהם אשר מעטים. ילדים או חסרי־כל ילדים
כלו שטח הכל את להם להקדיש יו  החינוך, ב
ח הקיום תו הגופני? והפי

חיפה לוין, למד, ד״ר
שמוע רוצה הייתי ד של דעתו את ל  ראש כבו

שלה, ש הממ הילודה! את לעודד כל־כד המבק
יפו שושנה, נחמה

אחרי□ של חזנורתם
שר תם כא  שלכם הגילויים סידרת את פירסמ

שתמטי על  )935—930 הזה (העולם המגן קרן מ
תן שמחתי נורא ת עלוקות שאו  דם את המוצצו

צנו המדינה ר הו או שה גם 'רעתי אבל הנכון. ב
ב... לא יהיה סוף  העשירים צדקתי. לצער', טו
תנו לא שלה מטילה ועתה נ  שיר־ מגן, יהב הממ
שווטי על בעיקר בץ העם. פ

יצחק רמת ירון, דן
 השרותים את לאזרחיה לתת המדינה מתפקידי

ש להם, זכאים שהם שונה וברא טחון. _— ורא  ב
שות זה, לצורך ת לגבות בידיה והחובה הר רו צו  ב
ת ם שונו אולם) מאזרחיה. מסי  שלכל זמן כל (

בינוני גבוה ופקיד שר ה ו  ישנה הזאת במדינ
שבון על צמודה מכונית  ששר זמן כל העם ח
שלם לי, שעלתה בדירה נר האוצר ם, כמ  מסי

שלתיים שגופים זמן כל ל״י, אלף 40 וצי ממ
אר בבנייני מיליונים משקיעים בוריים  ענקיים, פ

שכיר שפועל זמן כל שלמים ו מהכ עצום אחוז מ
ת נסותיהם עטו מו ם ה מסי ב שום אין — כ  מקו

ף. מם העם על להטיל ס נו
ס יסע האוצר כששר בו טו או  האוצר ובניין ב

שכון  בנוי המדינה שתקציב אבין אז בצריף, י
ה בצורה כונ שכורתי כל את שלם בלב ואתן הנ  מ

שר במנהיגים צורך לנו אין מנן. כמם  בל א
אחרים! של — החגורה את לדדק היא מטרתם

ירושלים וכסנר, ראובן
הסרחב הרחבת

רה של הדונמה פי  (העדלם ׳56 צברית ארז, או
נל לידידה מצרים נציגת את שהפכה )967 הזה

שרי פתרון על מראה הבת,  היחסים לבעיית אפ
שראלי שברגע מסתבר כי שכנינו. לבין בינינו  שי

ד הוא לחוץ־לארץ, יוצא  עם להתיידד מצליח מי
לנו נצא שמא כן, על ערבים.  לחוץ־לארץ כו

ת והורה. ריקודי־בטן נשף נערוך ושם שתתפו  בה
קאר ותחייה בן־גוריון דוד אל־נאצר, עבד גמאל

וקה? י
פתח־תקוה חסין, אליהו מזין של ריח

 עקרוני״ ״בנזין הכותרת תחת מכתב קראתי
צני )966 הזה (העולם א. א. בחתימת שמי  המ

ד לקוני וקורא ר בי. למרו  ידוע שלא מקרה עבו
וכלל. כלל לי

אלו במקרים מינהני ת אף כ שם, בלילו במ ובג
ת 24 שך ת (חוץ עבודתי שנו שבתו א וחגים) מ  הו

ב ההפך תו הכ ה וההוכחות שם מ אנ לזה. תבו
נס־ציונו! איזנברג, בועז

מך על ת, ובאיזו מה ס שו  עם בירור כל ללא ר
מלק להמנע שבראי מסיקים הנכם איזנברג, מר
ת תו דלק נו ם רק בחנו שו  עליו טפל א. א. שמר מ

שמה  איזנברג מר 'לידיעתכם. מגוחכת. כה הא
ע לא מעולם מנ ח נ תו את מלפתו  שעות אחרי חנו

ת הרגילות העבודה מו צאי השבוע בי שב ובמו
ת לכל דלק לספק כדי תות שארה מכוני תקו שנ
מה עה. תמורה. ללא אף מקרים. בכ

ת אם  ובא דלק ללא א. א. פעם נתקע באמ
ר לבקש מ  היה בוראי דלק. לו שיספק איזנברג מ

אי לא זה צ מו ך אלא שבת ב שבת, בתו  ומר ה
 עסקו את יפתח לא לעולם דתי. כיהודי איזנברג.

שבת. שם . ץ־זחו אולם ב  של המכתב שלי. הרו
תו שה עשוי לחמת לי נראה א. א. או  ומעו
מנו ונודף מת בנז^ן־־ תחנת של השמצה ריח מ
חרה.

ירושלים לבנון, יהודה
 את המערכת הקדה ההאשמה חומרת לאור
 ספלו של צל בלי לה הוברר הנידון המקרה

 השבת צאת אחרי לצאת סירב איזנברג מר כי
בי שליד בתחנה לקונים דלק ולהגיש מביתו

 באופן מסרב שהוא מתמיהה בטענה תו,
 בשבת. שנסעו לאנשים בנזין למכור עקרוני
 הפידאיון, התקפת בליל קרה הנידון המקרה

 לילה אותו חזר ואשר בציבור הידוע לארס
הספר. בישובי בטחוני מסיור

968 הזה העולם2


