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י" מנצור סלים יומניץ,

7 ' ^
ם. או. ס. קריאת זוהי
הזה. העולם של האחרונים הגליונות אחד להיות זה גליון עלול נס, יקרה לא אם

בלתי־משועבד. בלתי־תלוי, כעתון קיומו על קשה מאבק זר, עתון ניהל חדשים במשך
 קרוב בלתי־תלוי, עתון היותו עצם הושם. — בדרכו לשים היד שאפשר מכשול, כל

בעוכריו. שהיה הוא — שלילית, אחר או זה פרט על דעתם תהיה קוראיו, דמוני ללב
פקידים, ע״י נפתחו הדלתות אולם לפניו. הדלתות סגירת ע״י אותו לשבור ניסו

 ל־ הכחיל העפרון בעזרת פיו את לסתום ניסו מפלגתם. מטובת להם יקר היה דדיבור שחופש
 לא הדבר קטנות. תחבולות קטנים פקידים מצאו משרדים מיני בכל נסתם. לא הפה אולם

 הקהל זה, שבועון נגד בציבור נאומים לנאום ובעצמם, בכבודם נאותו, שרים הועיל,
לב. תשומת ביתר העתון את קרא בעיון, הקשיב

 הדקירה במקומה, עתה, באה הדי המצח, התקפת נכשלה אם
 למיטת הוכנס המחודש, העתון של צעדיו בראשית עוד בגב.

 רגע,כשעתון באותו המצב לפי הוקפא, הניר חלוקת מפתח סדום:
 כי אם בשיא. היו המפלגתיים השבועונים אך בשפל, עמד זה

 זה לעתון והדרישה הקוראים, ברצון מכרעת תזוזה חלה מאז
 כאילו כנו, על המפתח נשאר — לשיא הגיעה בהתמדה, גברה

 ע״י שהובטחה הביקורת במאומה. חשוב הקוראים רצון אין
 חדש, מפתח לקבוע כדי השנה, מחצי למעלה לפני הממשלה,

בוצעה. לא — למציאות מתאים
 לכנותה שאין רשלנות מתוך מלאה, בידיעה נוצר המלחציים, נתהדקו חדשים במשך

הנוכחי. המשבר ציבורי, פשע אלא
— 40,־/״ קיצצו הם העתונים. את לצמצם בזלזול פקידים פקדו נפש, עד מים כשהגיעו

סופקה. לא זו מקוצצת כמות גם בזה. הסתפקו לא הם חסר־תקדים. קיצוץ
האחרונים, לשבועיים המקוצצת המכסה את לשבועונים הממשלה חייבת זה ברגע

הקרובים. לגלימות ניר אספקת אפילו מבטיחה ׳אינה
 המצב שונה למעשה השבועונים. בכל הדבר פוגע להלכה

 פנימיים סידורים בעזרת המפלגות. בטאוני נפגעים אין : לחלוטין
מפלגות, לאותן השייכים היומיים העתונים עם קשרים משלהם,

 בידם עולה נפרדת, אספקה המקבלים מפלגתיים בתי־דפום
 הוא יכול כאלה׳ מקורות אין הבלתי־תלוי לעתון ״להסתדר״.

 מחיר מאשר יותר הניר ן ו ■גלי עולה בו השחור, לשיק לפנות
להיסגר. הוא יכול כולו. הועתון

 עתון לכל. שווה צרה אינו כלכלי הפסד גם כן, על יתר .
 שלא או מרצון המשתלמות, התרומות מקופת הנהנה מפלגתי,

 המחסל המצב מן ליהנות אף כלל, להופיע מבלי רבים, חדשים מעמד להחזיק יכול מרצון,
 הלואות־ בעזרת מומן אם ביחוד מוגבלות( שקרנותיו בלתי־תלוי, עתון בלתי־נוחים. יריבים
ממושך. הפסד לסבול יכול אינו חיילים) •של שיקום

יחסי, באופן הגבוה מחירו אף על הזח, העולם את זד, מצב הכריח מה זמן במשך
 לה דומה שאין הקבועה, הענפה, במערכתו הוא העתון של כוחו הפסדים, תוך לעבוד

 תפוצת תהיה גדולות, קבועות הוצאות הדבר פירוש בארץ. אחר שבועון בשום בממדים
תהיה. כאשר העתון

יותר, טובה פרנסה לעצמם למצוא זו מערכת חברי יכולים מסחרי. ענין זה אין
 מפלגתית קנוניה מול הביטוי, חופש הוא המאזניים כפות על כאן המונח הדבר יותר. נוחה

 ערב בעיקר בלתי־תלויים, וקולות כהות לחסל שמטרתה החיים, ענפי בכל המשתלטת
בחירות.

הנדהם: לציבור נודע סגירה, לפני עומדים תלויים הבלתי שהשבועונים שעה אותה
 ולמפלגה לאגודת־ישראל דו־יומיים! חדשים, עתונים להוצאת רשיונות שלושה ניתנו למפא״י

 משלמי בכספי היוצא מטכ״ל, עתון חדשים. יומיים עתונים להוציא הורשה הפרוגרסיבית
 כפולה: לכמות עלה אלא השבועונים, כשאר עמודיו, מספר את הפחית שלא בלבד לא המסים,

ביותר. מהודר ניר על להופיע ממשיך האפסית, הדרישה בעל קול־ישראל, עתון
 גורליות פוליטיות הכרעות לקראת ללכת זו, לקנוניה להיכנע לבחור: האזרח יכול

 חופש לימין אחרונה בשעה להתיצב או מסולפת; או צבועה לקויה, שלו כשהאינפורמציה
ההבעה. חופש הביטוי,

.15151 רדתי
 מה !ולדוש הזה העולם למערכת בוז

 בהולדי נקראתי שלא חטאי, ומה פשעי
 התחשק למה י ״נחמה״ דוקה אלא ״רותי״,

נח ולא רותי איזה דוקא לו למצוא לדוש
 מפוצץ, היה זה כמה לעצמכם, תארו ? מה

 של לא דוקה, ״נהמות״ של תחרות לערוך
 הורי, החליטו פנים בל על ככה רותיות•

 בפניהם חמתי, כל את שפכתי ראשם שעל
 קראו שלא הכבדה, האשמה את הטחתי

 להשתתף יכולה אינני ולכן — ״דותי״ לי
 בשבת. הרוח מצב את לי קלקלתם בתחרות.

 כי שבת, במוצאי הפגישה את — והעיקר
 ״רותי״, שאינה שבחורה החליטו הבחורים

כלום״. שוד, ״לא
רמב״ם גבעת ציבר, נחמה

 ננסה הרותיות, שספון על כשנתגבר
לנחמות. המעוות את 'לתקן

 על נפל מי יודעה לא כבי שאני בחיי
 בכלל זאת שלו. רותי או דוש הראש,
 לעולם, גדל אינו שלה השער : פלא״ ״ילדת
 אותו תמיד לעולם. מתלכלכים אינם בגדיה
 לפני שנים וחצי חמש שפתיה, על חיוך

 בת היא ובכלל, חיילת. כבר היתר, הולדה
 שטיקלך״ ״פוילה כאלה ועושה שנה, חצי
הח״כ. חברה עם

חיפה אידון, רחל
 לה אין :האידיאלית האשה היא רות׳

גיל.
 את לשנות זאת בכל רותי תנסה אולי

? שלה המודה
חיפה שמיר, ורדה

השבוע. רותי ראה

הכטוי. חופש
 מנתבים, במדור מופיעים האחרון בזמן
משול אלמנטים של דברים שונות, בצורות

הממשלה, על כאלה השמצות הבנה. כל לים

 עתון. בשום נראה לא עוד כזה, בטיי חופש
כזאת. פרטית״ ל״יזמה גם גבול יש

תל־אביב. זרקו, גיורא
הבמוי. לחופש גבול אין הזה העולם בעיני

אום־אל־פרג׳. של הטרגדיה
 מאמרכם על התמרמרות מלאת לוי נירה

 שד,נ־ חושב שרויטמן ואליהו אום־אל־פרג׳,
 הצדק לגבי כשר אינו ההוא בכפר עשה

 דעות ).685 הזה העולם (המכתבים, המוחלט,
 מדיניותנו עצם את מחדש מעוררות אזה

 הערבי והמעוט בכלל, אסיה עמי כלפי
בפרט. בארצנו היושב

 אינם עדיין שלנו החוץ מדיניות מכתיבי
 נמצאת שישראל מספקת, במידה תופסים,
 את להבטיח ברצוננו ושאם אסיה, .ביבשת
 בעלי לרכוש עלינו ,מדינתנו, של שלומה

 זו. ביבשת היושבים העמים מבין ברית
הל המעוטים של ידידותם את לבקש עלינו

 אותם את לעודד במרחב, והדתיים אומיים
 ועצמ חופש השוחרים האסיאתיים העמים

 מתקדמים זרמים אותם עם להתקשר אות,
 שלטון את לשבור השואפים הערבים, בין

 הערבים שהפרוגרסיביים ברור האפנדים.
 נשנה לא אם בכנותנו, יאמינו לא לעולם
 של הערבים התושבים אל יחסנו את לטובה
ישראל. מדינת

 לזרים, אותנו חושבים עדיין אסיה עמי
 באמונה מאמינים שאנו להם נוכיח הבה

 לעתידם. הדוק קשר קשור שעודדנו שלמה
ג׳נבה. אוניברסיטת פינקלשטיין, זלמן

כשער ג׳. כ.
 למאמצי דומים בארץ מאמצינו אין האם

 כסף דרוש להם גם ? בארצם היוגוסלבים
 עם טיטו את לנו תראו מדוע לנו. כמו

 ואת )693 הזה (העולם גדול אדום כוכב
 כלשהו, לאומי סימן כל בלי בן־גוריון

 הכסף האם ).695 הזה ,העולם הכסף מלבד
? שלנו הלאומי הסימן הוא

ת״א עופר, ש.
שכן. לחשוש יש הנוכחית, בתקזפה

צעיר?' ציור ״הקיים
 שהתייצב ),697( הזה להעולם הכבוד כל

 הארצישראלי, הצעיר, הציור לימין סוף סוף
כת כיתרו שוב העתונים ששאר בשעה בה

 הזה העולם כלח. עליהם שאבד לזקנים, רים
 דבר בל של נאמן לנציג ויותר יותר הופך
במדינה• ומתקדם תוסס צעיר,

ת״א ויינשטוק, אריה
 את יפה מדגימים שהראיתם הציורים

ר,צ־ ״הציור של המוחלטת הרגל פשיטת

הפיקח השוטר
 תנועה — הצהרים אחרי אלנבי ברחוב

בין התנגשות :חבטה נשמעת סואנת.
 החלו הנהגים שני ומונית. משא מכונית

ליחוס ביחס עסיסיות, מחמאות לחלק
ה קהל המשפחתי.

חי שנאסף סקרנים
שוטר־ אחרי פש

ל הלכתי תנועה.
הים, שפת כיוון
 את ראיתי והנה
שי הסקרנים, אחד

שוטר, לחפש צא £ — י3

אופנוע. רוכב שוטר עוצר _
ליד אלנבי, ברחוב שוטר, ״הי, '

שתי בין התנגשות אירעה ״חפצי־בה״ {

״אסע השוטר, ענה -
 !״ מכוניות ן'
- רבה״, ״תודה ז

אליוט, ג׳ורג׳

* \

יזוזר,

 הירקון רחוב דרך 1

טופול הקורא י
ל״י. 1 של בפרס זכה ת״א, {
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קולנוע

 דבר שום להם אין הציירים, גיל מלבד עיר״.
זקנו. על הדורך ציור זהו — צעיר

 ירושלים גלכרג, ישראל
 לוא — הציורים מן נורא מתלהב הייתי

לקו הזה העולם יעזור אולי אותם. הבנתי
המו בציור נעשה מה להבץ המסכנים ראיו
? זה את אוכלים ואיך דרני,

ת״א דנציגר, אכיכה
 התפקיד את עליו מקבל הזה העולם

 הגליונות באחד מפורט מאמר לכך ויקדיש
הקרובים.

כשער. נערה
 השער נערת של פניה להביע צריכים מה

 רוגז? צחוק? )?696( הזה בהעולם האלמונית
 ואין שערותיה, בין קרציה תפשה שמא או

 לעזרתה. מתנדבים כולנו להוציאה. בכוחה
חיפה. יונה, גליה, מנחם, דן,

לה. לעזור תוכלו תמצאוה, אם

 בל בקורת הדפסתם 694• הזה בהעולם
 הקהל והתנהגות הסרטים טיב על לית

 בצורת ונגעתם המקומיים, הקולנוע בבתי
 בפרט. היומיות בהצגות הקהל התנהגות

היו בהצגות שהוצגו הסרטים, לטיב בקשר
 אמר שלנו, בקולנוע ששי בימי מיות
נאמ האם ״איומים״. שהם השורות כותב

 האדם :לסרטים ביחס . גם הדברים רו
 המילטון, ליידי האופנים, גונב' השלישי,

 בלימפ, קולונל פיגמליון, השמיני, הנר׳
? ועוד

 זו בעיה הרי הקהל, להתנהגות באשר
שהת הפגישה, של היום סדר על גט עמדה
 עם הבריאות במשרד מה זמן לפני קיימה

 סדר השלטת בעיר. הקולנוע בתי ב״כ
 בידי בעיקר נתונה ציבוריים במקומות
 כשהקהל זה, בכיוון מצליחה וזו המשטרה,

 על ומצביע באולם הסדרנים לימין עומד
 תודח אסירי נהיה באולם. הסדר מפירי
 על הזה העולם של הקולנוע מדור לעורך

 5 ד,״שבאב״ חינוך לבעית שיגיש עזרתו,
 כללית להערכה יזכה שבזה אנו, בטוחים

בארץ. הקולנוע בתי כל מטעם
 ת״א תמר, קולנוע הנהלת

אנטי־אלי״. ״פרו־אלי,
הכות תחת פרסמתם הספורט במדור

 הזה (העולם אלי״ אנטי ״פרו־אלי, רת
 מתוך לי, הרשו מוטעית. אינפורמציה ),696

 הדברים פני את להעמיד אישית, ידיעה
: כהויתם

ספור רק משתתפים אביב תל ב״מכבי״
 פוקס אלי מקצועיים. ולא חובבים טאים

 עזרת את קבל ותמיד במכבי וחונך גדל
בעניניו. האגודה
 בקואופרטיב סודר מצה״ל, שחרורו עם

 לא- זו שעבודה ומאחר — בעיר, ידוע
 במקום. בפקידות, סודר רוחו, לפי היתד,

כיום. עובד הוא בו
 הנראה שכפי — שמועות מפיץ אלי

 מזכך ״הפועל״ כי — ויסוד שחר להן אין
 טנדר אוטו לרשותו להעמיד או לו, לתת
לשורותיו. יעבור אם חדש,

 באול* לעמוד מוכן ה״מכבי״ אין לדעתי,
 כתב זלכן אחר, או זה מסוג טימטומים

 ול״הפועל״., להתאחדות שכתוב מה את אלי
אביב. תל כספי, שמעון

בסדור. נאמרו עצמם הדברים אותם
כדרגה. עליה

 הדוכס שפילים, ציינתם, אנשים במדור
 הנר הדוכס סיירת. מפקד הוא מאדינבורג,

 לוטננם־קומנדר, דרגתו בלבד. פריגטה מפקד
 ״מאגפי׳״ היא ואניתו אצלנו, רב־סרן שהיא

מלכותו. הזד צי של
חיפה. ימאי,

 העצר״ יורשת בשם התבייש המדור עורך
בדרגה. המוכשר הדוכס את העלה

ף 11 111 ה
מי־ היתה: השאלה אך נתון. היה הרעיון ביותר. קשה השער בחירת היתד, השבוע

,עליהם מאיימים החנק סכנת אשר הזה), העולם (ואת העתונות את בדמותה תיצג
 ודם בבשר זה מפעל שיגלם בטיפוס, לבחור מסוים, מפעל שיצרו לאנשים, קל לא

אלה. נבחרה:
 אומרת היא סנובית, היא אין מבריקות, עיניד, שחורת־שער, היא צברית היא ? מדוע

 הניר (במצוקת ומשקלה מתחנחנת, אינה מפורכסת, אינה בפרצופם. האמת את לאנשים
מדי. כבד אינו הנוכחית)

 לומדת. להוריה, יחידה בת עירוני, תיבון בבי״ם למדה ,19 בת היא בינשטוק אלה
לצבא. בקרוב להתגייס מתכוננת מוסיקה,

היד. בעל סבל ז׳ודו: למדה היא נבהלה: לא פיה, את סתמה בתמונה, הזדונית, כשהיד
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