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א הכנתו! ר ק ר הנ ת ו ה בי מז־־ג ב

 שני של העורכים נפגשים כאשר קורה מה
 מעניינות, מדיניות דעות בעלי שבועונים

יבשות? שתי בני
ל טבעי באופן הופכת כזאת שיחה כל
 רוצה השניים מן אחד כל כי הדדי. ראיון

 שוטפת, פוליטית אינפורמציה רק לא לשמוע
 הרווחות הדעות מן התרשמות לקבל גם אלא

 בעיות■ על השניה בארץ משכילים בחוגים
 מעניינת הזדמנות לנו ניתנה החודש יסוד.

הכיוונים. בשני זד, תהליך פועל איך לראות
 אורי לך סיפר■ שבועות שלושה לפגי
 על פיקאדילי,׳־ עד ״מסואץ במאמרו אבנרי,
ב ועורכים מדינאים עם פגישות של שורה

 סי־ השאר בין ).1016 הזה (העולם בריטניה
 הש־ מעורכי שניים עם פגישתו על לך פר

 נ׳ון מיסטר — ביותר החשוב הבריטי בועון
 מדיניות־ לעניני האקונומיסט עורך מידג׳ליי,

שבו אותו עורך ליטל, ר. ט. ומיסטר חוץ,
המרחב. לעניני עון

 חלק על רק לספר היה יכול שאבנרי מובן
הד שרוב מאחר הארוכות, השיחות מן קטן

 ולא חברית, שיחה של אופי נשאו ברים
 הדברים את לפרסם ההגינות מן בזה היה

שי שהשפעת מניח אני אולם אומרם. בשם
 כלליות בהערכות גם מורגשת אלה חות
רשימה. באותה שהופיעו יותר

ה הצד את לראות יכולנו שעבר בשבוע
 פירסם דאקונומיסם מטבע. אותו של שני

ב ישראל של מצבה על מאד מקיף מאמר
 היה כותבו חתום. היה לא המאמר מרחב.

 העולם של וותיקים קוראים מידג׳ליי. בון
 בענין )5 עמוד (ראה זה מאמר יקראו הזה
 בהדים בנקל יבחינו מקומות בכמה כי רב,

כש המאמר, בסוף ביחוד העורכים. משיחת
 ישראל של הצורך על האנגלי העורך מדבר

 למדינת־הצלב־ דמיונה ועל במרחב להשתלב
מא המזכירות נימות כמה ישנן כן נים,

 של הנדון במדור שהופיעו מסויימים מרים
הזה. העולם

★ ★ ★
 הזה (העולם השחורה׳׳ ,היד על המאמר

ה הנסיון את שבועיים לפני ניתח )1015
את להכניס המנהלים קבוצת של משעשע

 אחד, גדול שק לתוך השונים יריב־ה כל
 בו היום יבוא שאולי סתומה תקווה מתוך
 עם לים, כולו השק את לזרוק יהיה אפשר

עופרת. של טובה משקולת
 קטע לויט יהושע ד״ר לי שלח השבוע

 לתעמולה. ידוע מומחה של סיפרו מתוך
 אינם השחורה היד שאנשי מוכיח זה קטע

 השיטה את שלמדו מסתבר ביותר. מקוריים
השאר: בין שכתב, ספר, אותו של ממחברו

 את לתאר תמיד ישתדל גאוני ,מנהיג
 לסוג שייכים כולם היו כאילו השונים אויביו

 להסס מתחילים חלשי־אופי אנשים כי אחד.
 הם רבים. אויבים להם שיש רואים כשהם

ה כל אמנם אם עצמם את לשאול יתחילו
 שלהם מפלגתי ורק טועים, האלה אויבים
 האויבים כל את לתאר תמיד יש לכן צודקת.

 היו כאילו מרעהו, איש הרחוקים השונים,
״ויחיד אחד אוייב רק . . .

 לעצמם בחרו הקטנים הדודנים כי מסתבר
 בכרך מופיעות הנ״ל המלים כי נאה. דוגמה

 הגרמנית המהדורה של .129 עמוד הראשון,
 קאמפף״, ״מיין בשם ספר של הרשמית

היטלר. אדולף מאת
★ * ★

 הומור. נעדרת אינה זו במערכת העבודה
ה עובדת באילת. לשליחנו טילפנחי השבוע

כש אך האילתי, המספר את הזמינה דואר
 הקשר. את ליצור סירבה השיחה, באה

 אמרה הקו!״ מן שירד שלך לחבר ״תגיד
בזעף.

 שני אדם ששום באדיבות לה הסברתי
ב הגברת אך הקו. על נמצא אינו במערכת

ש הרגישה היא — שלה על עמדה דואר
 בו להבחין מאוד שקל דבר מאזין, מישהו

הת לבסוף בדואר. הטלפונים במרכזיית
בכלל. הקשר את וניתקה רגזה
לפניך: חידה הנה חידות, חובב אתה אס

הקו? על נמצא מי
 אחת משרה תוגרל נכונה הפותרים בין

חש על מלאה במשכורת החושך, במנגנון
משלם־המסים. בון

( \ כ

מכתבים
:שמח חג

 בראש לא אליכם ברכותי את שולח אני
 לדעתי המססל החירות בחג אלא דוקא השנה
הלוחם. עחונכם רוח את יותר

ירושלים שבתאי, ד.
 הבא שבפסח ישראלי בית ולכל לכם מאחל
נשתנה?" ״מה לקושיה חשובות הרבה תהיינה

הרצליה מירון, חיים
עבו להמשד האיחולים מיטב את קבלו נא
 דרישת לכם מעבירים כולם הנאמנה. דתכם
שמח. וחג שלום

 היהודים החולים מופצת בשם פעט, ו. י.
גרמניה מינכן, גאוטינה, הבראה בית

ובלב מקל
 בהתלהבות ״הנדוד מאמרי את קורא אני
 וכלב״ ״מקל שהמאמר סבור אנ*. אולם רבה,

יצי של המקסימום הוא )1016 הזה (העולם
ה על־ידי שנכתבה ודרמטית קלאסית רה

 לעמוד טוכז שוב אני כעת פעם. אי עורך
 — שמטרתה פעולה לכל ולעזור המשטר על

החברותיים. חיינו הבראת
היפה אנשל, מ.

 חייבים שהייתם למסקנה הגעתם סור סוו>
 של הנוער ככל רב. זמן מזה אליה להניע
־10 להשתחרר הצלחתם לא אתם נם תש״ח

 בכל הם. אחד והנהגתה זו שמדינה התסביך
 האשמה כל את בהטילכם צודקים אינכם זאת

 ראוי עם כל דבר של בסופו המנהיגות. על
עטו. משלים שהוא לממשל

חיפה ברט, אהרון

 הוא הרי המסכן? משייקה רוצים אתם מה
 אלפי של השחיתות בים זעומה טיפה כמו

 ישראל במדינת הרב לצערי אחרים. שייקים
 רוצים אתם אחרת. בצורה לחיות אפשר אי

 בט־ חיים לחיות ימשיכו הארץ תושבי שכל
 בבנקים חובות עם צנועה, משכורת עם לניים
 אין לבית. מטלטלים ומעט השיכון עבור
 שייקה שייקה, עוד מכיר אני מעור. לכם

 רעב פשוט המלחמה לפני אשר שניים מספר
ל הפד עצמאות שנות תשע ובמשך ללחם
 והוא הכרמל על ווילה הבונה גדול עשיר

 להיות הוא נם ראוי לדעתי דלק. תחנות בעל
 כאלה. עוד ודאי יש המשטרה. לחקירות נושא

ה מהראש. מסריח שהדג לומר יש להצדקתם
 הזדמנות לשייקים יש לכן רקוב, שלנו משטר
לפעול.

נשר גוטמן, גארפל ד״ר
השחורה היד

 והעולם השחורה היד על שקראתי אחרי
 הזקן להגיב. שלא יכול איני )1015 הזה

 נבו מאחורי יסבול שלא חזק די הוא שלנו
 בעל של בדמיונו שנולדה זה מסוג כנופיה

על לדבר יכול אבנרי אורי איר המאמר.

 שלו שהמאמר בזמן העתונות חופש הגבלת
השלטונות. תנובת בקי הופיע

יצחק שדה שב !0 קולטאי, אריה
התוב של הטוב שמם ודר מה, ליום מיום

 נאמן כאזרח תהומה. השורה במשפט עים
 מ״פט ששטו ה!ה טהטיצר קחקצם הרוצה

 הבאה: ההצעה את קהם סציע אני ק, צו
 ^א <׳ש_םוב! טהתובעים אחר בחיי התנק׳טות

 מעצרים ׳שורת ובעקבותיה קהצהיח) צריבה
 ועורכי־דינם. המתגדבים ׳טורת אש׳עי בל של

 ירר6/ צבאי בית־ריז בפגי יעםיד!ם אחר־כך
ת1ק ^ע.'ת1ד.םר בוונותיהם את ף1ש  ה* טים

ב׳טלום. סקומו על יבוא הכל ואז ט׳סטר.
־אביב7ת קיפמן, נ.

בהצהרות קיצוצים
ה ראש עסקו המותיר פיני טיבצע מאז

 הצהרות במתן שלנו החוץ ושרת ממשלה
 ל־ בזיקהק התיחסנו תמיד למכביר. סותרות

 ערב שליטי של ונשנות החוזרות הצהרותיהם
ל ברצינות מתכוונים שאינם שידענו מפני

 על חל הזה הדבר ואם אומרים. שהם מה
 ל־ כיום העולם את ימנע מה ערב, מדינאי
מדי ראשי הצהרות אל צורה נאותה התיוום
 את טדינאינו שיזכרו היא עת אולי נתנו?

וית בתרי,״ שתיקה בסלע, ״דיבור הפ.;נם:
בהצה לפחות — דרסטיים בקיצוצים חילו
אביב תל עצמ!ן, משה רציניות. לא רות

גאצים יהודים
 להשלים, יכול אינני כי אם מבין, אני

 ננד נאצים יהודים אותם שכותבים מה עם
 והלאה). 1015 הוה (העולם התערובת נשואי
 חוצפתם היא אנושית הכנה לכל מתחת אולם

 נשואים ״בעד" הכותבים אלה של וטפשותם
 משום מבינים אינם אלה אנשים האם אלה.

נשו ננד מוחה אינה המתקדמת החברה מה
צוע שאנו משום אינה הסיבה תערובת? אי

 איחוד לקראת ההבסבורנים בעקבות דים
עניז כלל אינם שהנשואים משום אלא עטים

מדחי־נופז דוגמנית
 או הממשלה של מעסקה זה ואין ציבורי,

 לומר טוב רצון בעל אחר פוליטי גוף בל
 עולמנו ומדוע. לשאת עליו טי את למישהו

 היא שהמרינה החושבים אלה בין מחולק
הסבו־ אלה לבי! אמצעים, האדם ובני מטרה

 של קיומה את המצדיקה היהירה שחובות יט ו
 את בגי־האדם למען לעשות הזכות היא ממשלה,

א׳״ר* ע^^ב. ע!-!• םיב!?י הם עאין מה
נמ פוליטי נשק תערובת בנשואי הרואים

 אפילו הבריקדות, של נכון הקא בצד צאים
בכך. מברןינים אינם אם

הזורע אולפן כהן, ע.
בשרשרת תליות
הזי בבתי מעבודתם הפועלים 12 פיטורי

 הסעיף על־פי ),1015 הוה והעולם בחיפה קוק
 ה־ לשר המאפשר במהותו דמוקרטי האנטי
 בעיניו, נראה שאינו אום בל להרעיב בטהוז

 בתהליך נמצא השלטון כי לדעתי מוכיחים
 שעוד האמצעים אהד זהו התדרדרות. של

 את ולעצור להתגונן המשטר בידי נותר
מתיר. בבל הזה ריתהליד

טבריה אמיר, א.
דשים ה מוגהים
אח פעמים במעשיכם! יותר קצת חישבו

 התידדות על ותצלומים סיפורים הבאתם דות
 מדוע לארץ. בחוץ לערבים ישראלים בי;

לער להזיק עלולים שאתם לב שמים אינכם
 להם יעשו הביתה יחזרו כשהם אלה? בים

״ער המונח את להחליף ריצוי אגב, צוות.
 להשתמש נוח אמנם אחרים. במונחים בים״
השומ ילדינו אבל זו וכוללת קצרה בטלה

 ערבי וכי כד עשו ערבים כי בקביעות עים
להב ידען לא כמסתנן, נתפם או ורצח גנב
נש הבה לערבי. ערבי בין היום בבוא דיל

מסת סורים, מצרים, בגוו: במונחים תמש
וערביי־ישראל. ננים

כרם עין ז־לקין, חבצלת
המערבת עד המערכה

 ״המערכח כתבתכם את רב בעני! קראתי
 ;.זרעועתי, 1010 ה,ה (העולם המערכת על
 נם לקרות עלול כזה דבר בי האמנה לא

 הנני ובמוסר. בצדק הדוגלת הוייות בתנועת
 נפגעתי ולבן החרות• תניעת של ט.שבע אוהד

 הוד בתנועה אמוני ואף ;ה מ״ילוי ת קש
תל־אביב בן־יוסף . עיייי•
 של קבוע וקורא הדרות תנועת הבי אני
שהעתוי לקבוע עלי לצערי תרות. העתוז

ח־ עחוני שאר מכל יותר נמוכה ברמה הוא
 פיקים,ניםט שהיה ויל, הפטמן אם . . . ארץ
 אומרת ואת אי] יומי, 1ע!וו נם ערך טוב,
 ט.ב, פי?יט.,יטמ ר״א ש,ם ויניצקי, שטר
 קמ״ה הערה עוד קי ויש עתוו. לערוך יג!ל
 כש״תקו חודשים, שקושה קפני ויניצקי. למר

 המחתרת שק הראשונים הבחורים בקפריסין
 פש,1דו חםי1ל ש-תקו בתבו הארץ עתוני ונק
ש היחיד היה ערר עצמו שהוא העתון הרי
טירוריטטים. שט״קו נתב

תל־אביב זאבי, גד
קרא בעתונכם. הופיעה שהרשימה שמחתי

 וניסיתי נץ מר שק הפרידה מנתב את תי
ש טסתנר קהחפטרותו. הגורם את קנחש
 אשר זיני.קי בטר אישית פגיעה באו היתר,

עת. נבל קתנועתו וםם!ר נאמן היה
רמת־גן ווק!־, ש.

הנפלא השגעון
 בלבם שיש אלה כל את קעודד רוצה איני
 ברצוני שיש אנא פטרה, את קרא!ת תשוקה

 ב,!בורח קשם קק״ת היא ששט!ת קרתהירם
 ואת שעשו אקח נק איש. ארבעה־הטישח שק
 אם ט,תם. ם!ד את בקעה הקרבה 1 והרו קא

 ניוו״ח ?פטרה, ה״טייקים רשיטת את נסקור
 וקחוור, ק1הטי את גב.ע הצליחו זונות שרק

 נפטרה היית' י. 17 דרור של זוטקרה מנכר
 מספר שבוע!ת חבר, עוד עם צ״ס! נש.ת
 שנב היו וחברה חרוד מעין שרחל לאתר
 נח־ ולא שלם יום בטשך הטק,ם את ראינו

 וארי דרך והורנו הנבנו אהר. נאף קננו
 אחיות בדרכים להסתבך רצינו נא מופה.
שנת היחידי הרבר בדרך. נטעה פן מחשש

 ההר ליד טבריחים שיירת היתה בו קלנו
ש פעם כל ר״אדי. בתחיקת והנסוד השחור

 כואב חזרו, ולא שהלכו אלה על קורא אני
מאוד. הדבר לי

באר־שבע אשל, אברדם
(העולם גלעד ד! על מאטרנם את קראתי

ר.,״י )10x0 הזה נפ הערות. כטה נחעיר ונ
•,תמו נ״ותר!ת נרשיטתבם טעויות נטה קו

מת היה ד! האהרוו. טטיוקו רן שק נותיו
 נווב1בעת באקה טעויות בשואה ר י חט נז ר

!•**ס&ים על 1ט־עט!גב קו/גתי
 עש< פחות היה בטיול ו׳ע.!^ם שנבל(

ד!.
תמנע ודלף, אורי

למורה מתנות
 ז״ל הסין הר״ר בשם אבא טפי שמעתי

 קבל וסיפרו טרחו בטובתו שהרוצים ם או על
 א!תן יקר משוטרת. היא אחותו כי ש!טע
 יאמין טי ב?ק, אחות קו איו ני ויטע! ארם
 א!תר. נקפי אמורים) דברים מה כנפי קוו

 מצאתם שבח נקיקי, ליקי של בטרור פסקה
 חטחנות ועק נשרי צבי על נבפר קנבון
 .11014 הזה (העולם מהלמיריו לקבל ש״הג

?נ מצאתם מדוע אר טובה, בריחה הבדיחה,
 בביתו לבקר הבא קאבא. דוקא קהדביקה כון
 מעשת נחושת פסקי קפנוש עלול אבא של

 פסל ואפילו אורלוף, חנה הדודה של ידיה
 — במעש״תבם לפקיטח שהותרתם אחד נבם
יראה. לא

בארי נשרי, רנד■
עצור: נהג

 לאסוף הנהנים אל שפנה לחיל תשובתי
 שפניתר היא )1014 הזה והעולם טרמפיסטים

 טדוייקח. אינה כתובתה אד מוצדקת אמנם
 במפעל נהג בתור אני, האשמה. בנהנים קא

 אנשים להסיע המפעל מטעם לי אסור גדול,
 החל תקלה, שהיא איזו של במקרה בי זרים,

ה ניילון נרב בקריעת וכלה ראש בשבירת
 חפנה הנהג. חשבון על הם והפיצויים קנסות

 מצד כי ולמשטרה, למפעלים מכתבך את
טרמפיסטים. לאסוף התנגדות כל איו הנהנים

תל־אביב בךמשה, ה.
ה האמצעי הז הפדאיוו פעולות האם

חיי לקחת המכוניות בעלי את לשכנע יחיד
טרמפיסטים? לים

צה״ל עזרה. סגן
מעניין מקצוע
 חטב- במדור תמונתי את לראות שטחתי

 של בטיפוס 11015 הזה (העולם לרותי תביס
 כי לצייז עלי כי אם מינקורסקי, מאיר

 אין שלי. ביותר הטובה התמונה זו איו
עוב שתי מלבד עצמי על ?ספר הרבה לי

 מאור אותי והמהנה המעניין מקצועי דות:
 לדברי החרושת בבית הדוגמנית, מקצוע הוא

 את הקדים שנבראתר והעובדה אלד, סרינה
 נילת מאז שלו. הטיפוס שאני בקובעו מאיר

 מאוד לו נשואה אני זו, עובדה זה גבר
מאוד.

 בני־ברק מלחי־נוסן, אילנה
תנזו־ ראה : המעוות את מתקן הזה העולם

מלחי־נוסן. הקוראה של יותר טובה נח
ץ משלם מי

 להתריע רציתי עתונכם של קבוע כקורא
יוצ רבים עתונים הצבור. כספי בזבוז על

 כספי על־ידי טטוטנים כשהם במרינה אים
 האזרח. או הפועל כספי כלומר המוסדות,

 ולמרות אלה מעתונים אחד לקרוא לי נודמז
 העתוז בזבוז. זה הרי בו המושקעת העבודה

 על־ידי ומסומן עני! חסרות בבעיות עוסק
רפו טיפול לשם משקם שהפועל החבר, מסי
 כספים יעבירו אולי מקצועית. והגנה אי

? ד,הבטלה קטפדח אלה
פתח־תקור! (גולו), קליצנבוגן יהושע

. ספורטאי קיפוח
 וכקורא כדורנל בתחרויות תמידי כמבקר
 ותי* מאמרותיו מאוד נהנה אני עתונבם,

 ההומור חוש אשר גלזר, יהושע של אוריו
 אני הבירה בתושב אר מאוד. מפותח שלו

הספורט. במדור בעתונכם מקופחת הסוערת א׳ קינה בי מוצא

הסתייגות
נאם! שכאילו דברים אח מצטטים הנכם

 אנשי במדור 11015 הוה (העולם בעתונכם
 פרמי הגברת הכנסת חברת על על־ידי,

 ה: מסתייג שהנני להודיעכם מבקש אני
 ע נאמרו שלא אלה מדברים גמורה תיינות

 שהננ מעשיה שאותה נם מה מעולם, ידי
 1 ידועח היתה לא ביאליק על מספרים

הננס חבר בבר״ שמחה כח• עד
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1018 חזה תטולס


