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 מהומות־ שהתחוללו אחר מעטות שעות
 משה נאם בחיפה האדום הששי ביום הימאים

 והמסעיר הפאתוס במיטב בתל־אביב. סנה
המש כי :מפחידה תיאוריה לשומעיו פיתח

 פחות חזק, ויותר יותר מעתה יהיה בארץ טר
דימוקרטי. ופחות

ל דבריו את חשבתי רגע שבאותו אודה
 מאז אולם לא. ותו טובה, תעמולתית סיסמה

 רצה כאילו הנראים בארץ דברים כמה ארעו
 של ההגיוני לבניינו נדבכים לספק השלטון

 לנתח יכול זו בארץ איש ואין סנה. משה
והולכת. גוברת דאגה ללא אלה. מאורעות

 שמעתי סנה של הנאום יום למחרת כבר
 מפא״י. מזכיר ארגוב, מאיר של נגדי נאום

סיס לראשונה ארגוב השמיע מעמד באותו
 ברחוב, מחבריו כמה עליה חזרו שמאז מה

 כסוציאל־דימו־ גהיה ״לא :ובכנסת בעתון
״הגרמנים קראטים מסוכ זו סיסמה כוונת !

 כי לטעון באה היא :כאחת ומוטעית נת
ש מפני נכשלו לא הגרמנים הדימוקרטים

 מוחלטים, כאפסים עצמם הוכיחו מנהיגיהם
 ביותר האומללה בצורה שנכשלו מפני לא

 מזה־ צבא שיצרו מפני לא נגעו, אשר בכל
 — עבודה מחוסרי מיליונים שלושה של רעב
ב במלחמתם מדי ״רכים״ שהיו מפני אלא

 הכנופיות — שלהם פשיטת־הרגל תוצאות
 לוא :המסקנה האדומה. והחזית הנאציות

 די־ על מוותרים הגרמנים הדימוקראטים היו
 באמצעי־דיכוי משתמשים והיו מוקראטיותם
 הדימו־ על לשמור מסוגלים היו פאשיסטיים,

הפאשיזם. מפני קרטיה

 הרוב. שלטון רק פירושה אין דימוקרטיה
המיו פאשיסטי. גם להיות יכול שלטון־רוב

המי של גמור חופש : הוא לדמוקרטיה חד
 רוב של למעמד עת בכל להגיע וזכותו עוט

 הדי־ : לומר אפשר שיכנוע. של באמצעות
 הרוב. של השלטון הגבלת פירושה מוקרטיה

 אחד כל ששבירת שלה׳ התווך עמודי שלושת
עצ כנסת :הם כולו הבנין את ימוטט מהם

חופשית. עתונות ריבוני, משפט מאית,
 שעיר־ מעשים ארעו האחרון החודש משך

האלה. העמודים שלושת כל את ערו
 מנחם של הוצאתו בפרשת הדבר התחיל

 מעשה עשה ובגין ייתכן הכנסת. מן בגין
 בגין :הוא העיקר פלילי. אף אולי מזיק,
 ברשות אלא הרוב, ברשות לא בכנסת ישב

 אלא בוחריו, ע״י לא משם סולק הוא בוחריו.
 — שהיו ח״כים כמה של ידיהם הרמת ע״י

ברוב. — לגמרי במקרה

המשפט. תור בא הכנסת אחרי
 המדינה גאוות הוא הישראלי בית־המשפט

ממי מוגבל השופט של תפקידו אך כולה.
 חלילה) במקרה, (ולא במדינה חסרה כי לא׳

לב יכול אמריקאי בית־משפט כתובה. חוקה
 המפרה הכנסת, או הממשלה של חוק טל
 דבר כזאת. אפשרות אין בארץ החוקה. את
 הערובות אחת את מפקיר כשלעצמו, זה,

הפרם. לחופש
ה כי הוא ברזל חוק בזאת. די לא אולם

ל שאי־אפשר חייו, ימי לכל מתמנה שופט
 מי מצד שהוא כל לחץ עליו שאין פטרו׳
 בחודש הממשלה. מצד לא ובעיקר — שהוא

 האיש זה. חוק ששבר משהו קרה האחרון
 קיבל השופטים את בדרגה ומעלה הממנה

 שעליהם פסקי־הדין על דעה לחוות עצמו על
מוב לתכונה זה דבר נחשב כה עד להוציאם.

טוטאליטרי. משטר של הקת

העתונות. חופש־ : מכל ומסוכן
 אין הציבור. של כלב־השמירה הוא העתון

 ואין תמיד, הצודק השמים, מן מלאך הוא
 קיומו עצם אולם המוסר. סמל תמיד גם הוא

 במקום חמורה. הגבלה השלטון את מגביל
 בפרהסיה ייעשו לא חפשית עתונות שקיימת
 תעשה לא והפקרות׳ שחיתות של מעשים

 אותם עושה שהיתר, רבים מעשים הממשלה
ההמו לאזני יגיעו שלא בטוחה היתר, לוא

נים.
 כי מאז, מוגבלת העתונות היתד, בארץ

 עובדה למפלגות, שייכת היתר, כולה כמעט
 חופש־המצפון את לחלוטין כמעט המבטלת

 להקים הציבור בידי עלה זאת בכל שלה.
 בלתי־תלויים עתונים של קומץ בחיים ולקיים
החלטית). או (חלקית
 ושר הבטחון שר השמיעו האחרון בזמן
 על הערזת כמה בפומבי ,וד,תעשיר המסחר

 אחרת מדינה בכל מעוררות שהיו העתונות,
 תח־ הממשלה את קוברת שהיתר, שערוריה

 שר — סתמיות הלצות אלה היו לא תה.
המס שר ואילו הצנזורה, שליט הוא הבטחון

וח הנייר יבוא על ממונה והתעשיה חר
*לוקתו.

 תמיד ולא צנזורה, אוהב אינו מאתנו איש
הצנ אין זאת בכל במעשיה. צודקת הצנזורה

 אין העתונות• חופש את כיום, מסכנת, זורה
 העתון קיום תלוי בה בארץ כי צורך. גם בה

 אמצעים קיימים ממשלתית נייר בהקצבת
פיו. את לסתום יותר יעילים
 אספקת צומצמה האחרון החודש משך

כמ שחיסלה במידה היומיים לעתונים הנייר
 ואילו הביקורתי, הציבורי תפקידם את עט

 הופיעו אם בכלל. נייר קיבלו לא השבועונים
 מסובכים לסידורים הודות זה היה הרי בכלל,

וש מנשוא׳ כבדה מעמסה עליהם שהטילו
 רוצה איני רבים. ימים להימשך יכולים אינם
 הנוכחי והשר ייתכן — האשמות כאן לחלק

 אינם זה, בתפקידם חדשים שהם ופקידיו,
המק הבוסר את גידלו קודמיהם וכי אשמים,

 בעינה העובדה אולם שינינו. את עתה הה
 סכנת־כלייה כולנו על עתה מאיימת : עומדת
 מאז בחריפותה עוד היה שלא סכנה גמורה,

*המדינה. קום
 יותר עוד השבוע הושחר זה אפל מצב
 ואמר, בכנסת והתעשיה המסחר שר כשקם

 ח״כ של ביותר חכמה לא לשאילתה בתשובה
למ עומדת הממשלה כי !)(דוקא אופוזיוני

 עולה שאינה בצורה נייר הבאת גם בעתיד נוע
 ללא יבוא של בדרך כלומר למדינה, דביזים

 כתגובה כאילו, נאמרו, אלה דברים תשלום.
מס ״פורנוגרפית״. ספרות של פרסומה על

 אי־ של האחרונה האפשרות :ברורה קנתם
 מופרז, במחיר גם ולוא נייר, בקבלת תלות

תחוסל.
 מלחמת־קודש בחסות זה דבר לעשות נוח

 כי איש חשש לא כה עד פורנוגרפיה. נגד
המ עתיד על מאיימת דוקא, הפורנוגרפיה,

 במקום באמרו, דוש צודק כן אם (אלא דינה
 הערומה). לאמת הכוונה כי זה, בגליון אחר

בכ השרים שר ויהיה שמישהו, ברגע אולם
 מה להחליט עצמו על יקבל ובעצמו, בודו
 לא, ומה מוסרי מה לא, ומה לפרסם רצוי

 סופו הגיע זה ברגע — מזיק ומה מועיל מה
 הדמוקרטיה של סופה העתונות, חופש של

*זו.. במדינה
 של כדברו זה, יהיה הזה, כדבר יקרה אם

״טפשות גם אלא פשע, רק ״לא טאליראנד, !
 הצעיר הדור :יותר עוד רציני והרהור

 מנהיגי ע״י בנעוריו, עוד חונך זו בארץ
 מעל עומד חוק־המצפון כי דהיום, המדינה

כשהש מתנגשים. כשהשניים לחוק־המדינה,
 עריץ, שלטון הוא הבריטי השלטון כי תכנע
 — לבתי־הסוהר נפשי ובסיפוק בשמחה הלך
 מאשר פחות לא דהיום המדינה מנהיגי בשם
דהיום. האופוזיציה מנהיגי בשם

וב בחיפה הדמים מהומות כי מאד ייתכן
 ערך ירד לולא מתחוללות היו לא ירושלים

 ג׳למי מפרשת כתוצאה הנוער בעיני החוק
 מטיל היה לא המוסת וההמון ייתכן ודומיה.

 הכנסת ערך ירד לולא הכנסת, על מצור
 חופש־ חבריה. של כפיית־המצפון אחר בעיניו
 — ולהרגיז להטריד יכול החוקי הביטוי

מטרי להיות עלולות סתימתו תוצאות אולם
יותר. ומרגמות דות

מכתבים
בד אם בי שר, לא

 שלפיה )743( זזודל בזזעוגם שנתפרסמה הידיעה על
תו נשלחה  התחבורה, שר פנקס, צ. ד. מר של מכוני

אל מר את להעביר כדי  לכית־ההולים בן־נוריה עמנו
 וברא, ולא היה ״לא :שר־התחבורה העיר בשבת,

ה״. משל אלא הי
שנת שפטיין, א.  התחבורה שר ל

דבורה : הידיעה של הסופית המהדורה
 על המפקח בר, למיכאל טלפנה ברטונות

 לבית־החולים בעצמו שנסע בדרכים, התעבורה
החולה. הסופר של לביתו רופא והביא

קאוקג׳י עם קפה
תו על  )743 הזה (העולם יהודית-תמר צמד־חמד או
שום שהפכה ששכונת־התעוה, לדעת  מקום■ מה מ

שום הנקראים ובניה, אימים,  הגיעם מקום בכל מה מ
 קאוק־ פורעי מפני תל־אביב על שהגנו הם פרחחים.

 תל־ נערות עם שלגית בקפה לשבת שהתעתד נ׳י,
א( אביב ביד. קפה ופינג׳

התקוה שכונת טסה, חיים

פרצוף
 היתה )744( הזה העולם ביטער הספורט תמונת

תי ביותר הטובה מי. שראי  רק ! פרצוף איזה מי
נקודות. 10ב־ קבוצתו את לזכות צריכים היו בשבילו

 תל־אביב ראלף, דב
 ב־ הזה העולם צלם בשבילו זוכה בינתיים

 של השבועי בפרס מאובר, אוסקר חיפה,
המערכת.

עמית גרעין
ת של רעיונה א עמי שהו הו  גילי ולולא מצויין, מ

ע הייתי ודאי הצעיר  בל־ לגרעיו הצטרפותי את מצי
שב אני כזה. תי-מפלגתי  נלים יכה זה שעניין חו

, בהצלחת. ויוכתר בארץ
 חיפה שפרלינג, צבי

 זקן. לו שיצמח עד צבי הקורא יחכה אל
בלעדיו. לקבלו מוכנה עמית

המחשבה חופש
עדון להקים בהצעה אליכם בא אני  שחבריו מו

ם צעירים יהיו  וחופש חברה תרבות, להשכלה, הצמאי
 הרבות הנוער תנועות מכל אחת לא אח המחשבה.

ת כל את לחבריה לתת תוכל עדון הנ״ל. היתרונו  מו
. הזה (כהעולם על־מפלגתי יהיה זה ..( פו  יינתנו נו
שאים על ויכוחים הרצאות, בו ם נו  כל ללא שוני
לי מפלגתי. קו עדון למזג אפשר או  קבוצת עם זה מו

ם הצעירים שואפי תי לגרעין ה שבו בלתי־מפלנתי. התי
 גן מת־ ר חאן, מיכאל

ת בעל דוונ קיים סביבכם כו ת אי מה. וכמו  עצו
שת, אחת בחברה זה חוג יאורגן לא מדוע  אף מנוב

היו אם ת השקפות בעלי י ? שונו
מין ...אני א ת לארגן שביכולתכם מ  בריא נוער שני

 ולח״י אצ״ל פלמ״ח, חברי כולל העם, שורות מכל
כל הרצאות ארגון ע״י הן אחת, במסגרת לשעבר,

ת דעות החלפת ע״י ליות, מבי. שונו טיו ע״י בפו
לו ארציים לים אפי ת ע״י ו בו ת... מסי תפו שו מ

שב איני העיר ...כבן  או לנגב. לצאת כיום חו
שוב יתכן מחר להתישבות. אחרת. ואח

רמת־גן תודר, משה

לגילוח לירה
 הקורא של לקיפוחו מספקת סיבה רואה איני
הו הנכבד שעי  לירה מכם שקיבל מחיפה אלקלעי י

 ארוך כה זקן גילוח עבור בלבד אחת ישראלית
 הייתי ).741 הזה (העולם םב־םבי של מבריחתו

ק לו משלם ק לסקרים בצ׳י  חפיסת לקנית שיספי
השחור). בשוק ל״י 2,400( גלוח סכיני

ב קריית שמעון, א. כו רו  בו
שחור. שוק מצדיק אינו לבן זקן גם

למי? - שחורות
ת בחוברות שעיינתי לאחר  הזה העולם של האחרונו

 בשחורות, המידה על יתר עוסקים שהנכם ראיתי
שית, עולם מלחמת כגון ה. מרפים שאינכם שלי מנ  מ
שאירו לא האם ם זה ת ? למדינאי

 רחובות שמואלי, יוסף
 שהמדינאים, יבטיח שנזואלי הקורא אם רק

ת ירבצו אנחנו, ולא שוחו ת. ב המופגזו
שאח־מת או קוניאק

מתמיד מאז  חוסר־סקום כי המערכון מצמדקה ו
ע ספת בעדה מונ  היה לא האם חדשים. מדורים הו
ר להוסיף יותר הוגן עניין שאח־מת מדו דאי שי  בו
ת לא רבים  רישארד של קוניאקית מתגלחת פחו

).742 הזה (העולם הערבה בלב אינגר
 תל־אביב ותיק, קורא

וריח. טעם של קלאסית דוגמה
האחרת״ ״המטרה

שי בהצעת תזמר פה בן־היים אבי  הזה (וזעזלס מהי
 המטרה אותה איז שבה חברה ארגון על )744

מטרה. האחרת
ב גולדברג, יצחק בי א ל־  ת

 את קורא אני כאשר בצהוקי לעצור יכול איני
 והבחורות הטובים הבחורים על הקוראים מכתבי

מפי וההיפך הגרועות שני). המין ( תי: ה ע צ די. ה
צה״ל פייס, גד

עיני במו
הקולנועית המאפייה

 לסרט אלנבי, לקולנוע בתור עטרתי
 התור הלחם. מחלקת

 והתפתל ארוך היה
 ל אלנבי לרחוב עז־

זקן, אלי נחפז פתע
 י עצות אובד שנראה

 עוד יש ״האם : שאל
?״ חלות

אשגו־ לאה. הקוראת
רייננ תל־אביב, אלו,

חלה). ל״י(בלי 1.— של בפרס זוכה ,25 [

ולכן שחור
 לא עוד היום וער הראשון נליונכם צאת מאז

בה הבעיה את העליתם  בארצנו, המתהלכת הכאו
א על כתבתם ולבן. שחור בין ההפלייה והיא ש  נו

בארצנו. לא אך בארצות־חוץ, זה
ה להיות לי ...יצא שכנזי ת סז בין ירידה א שפחו  מ
ת. מניו פן באיזה אני רואה תי  קיימת מתדיד או
א בטוחני הזאת. הבלתי־צודקת המחיצה בו  יום. שי

א מנית והעדה רחוק, לא לנמרי והו תנו תכפה התי  או
שכנזים. איזו בזמז בו כי הא ת ש שלנו אינטליגנטי  מ

ק, לבן בז ללדת מחליטה  סעודה או שמזל הרי מפונ
ת קו  בריאים וסעדיה נסים תריסר חצי ללדת מספי

 זו בבעיה שתטפלו כדאי טובים. ועובדי-אדמה
ם יחם את ותשפרו  עדה כלפי היהירים האשכנזי

זו. ומעולה טובה
 הרצליה כספי, חנה

 נושא על ף מק מאמר תמצא חנה הקוראת
).671( הזה העולם בגליון זה

באמריקה המדד
שנה) (אם המדוייקת הדם קירבת את יודע איני  י

ם בין דוני  בחופי אולם היום, של והישראלים הצי
בנו ישראל ת נ ת אניו אניו או אלה ו הס כל את הבי
ת לפני למרחקים רעיונות) (ונם חורות  שהמדינו

ת מאיו ה המפרש סירת את ראו אף היום של הי
. ראשונה .  צי לבנות לישראל שטבעי לראות קל .

אמתי. מסחרי
תיכם בקטנות. התחלתם ת. קטנות אניו או ומעטו

ם אנו לם  תלוי קיומכס כי לגדולות, מכם מצפי
ם ימאיכם ? קורה מה אז בכך.  הם לשביתה. יוצאי

אלצו או עזבו, באר רק לא אניותיהם את לעזוב. נ
 לולא מצחיק היה הדבר זרים. בנמלים נם אלא צם,
טראני. כה היה

איני מסוגל איני ט מעיז ו שפו הו צודק. מי ל  ז
לו זח־ אין לדעתי שלכם. ענינכם  מנקודת חשוב. אפי
אן, ראותי הו רואה אני כ ש סודי יותר הרבה מ  י

שב אני : זה בליכלוד ת של הקללה על חו מו פ מ  ה
והקנאיות. העיוורות שלכם, הבלתי־ספורות

שה לו אלה אין למע ת אפי ת״. מפלגו טיו לי פו  לי ״
אין נראה ת אלא אלה ש פיו ת כנו שהאינטר קנאיו

או שלהן סים ה המפלגתיים הקוים .מנהיגיהן) של (
תיהן שלהן עלובים סו ת ותפי לפו  עבודת על המסו

ת האלוהים לוגיו או די אי ה טנות ו  אלה כל — הרו
ם מולדתם. לאינטרס מעל עומדי
 על מבחוץ, נהרסה לא העתיקה ישראל : נא זכרו

ת. כל אף ם. נהרסה העתיקה ישראל התעניו מבפני
ניו־יורק שקולניק, זונדאר

אסיר סוהר
בדר אותי הוריד הוא לעשות. הנהיג הזה העולם

תי עשה רב־טוהר במקום : גה אסיר. או
 יפו בית־סווזר חיים, מנחם

 מתכוון אינו הטעות, על מצטער הזה העולם
בבית־הסומר. מעמדית מהפכה לחולל

׳ הפתרון פתירת
.תש ... : כותבים אתם 100 ענק לתשבץ בהקדמה

שא כולו העוסק ענק בץ ך.״ — אחר בנו בתנ׳׳ ' 
ם בולטים ושם פה הכותב. דק לא  שאינם פסוקי

ש :מחם ואחד התג״ך מן לקוחים שמ  זרחה. ״ה
א שחט״ והשוחט פרחה השטה  כעיר מתוך שהו

ביאליק. נ. ח. של ההריגה
סותר.. כל ״על : קוראים אנו ההקדמה בהמשך

ש לפני  הכותב לק-ט מניין הסתירה.״ לעבודת שינ
?״ המלה את ה ר תי פ  ל״פ־ התכוון שהכותב מסתבר ״

 חשבון במקום חשיבה נאמר שלא כשם תרון״.
במ פתירה נסבור לא כך שכרון. במקום ושבירה

פתרון. קום
 פתח־תקוה אבי־משה, רפאל

 אחת בדרך להגיע אפשר התשבץ לפתרון
פתירתו. על־ידי : בלבד
פתרונים לה׳

 מתחת הריפורטז׳ה — מוצלחת בעתונכם תמונתי
בקורת. לכל

 אחרת עדינה מלה שום הרפורטר מצא לא האם
שר ת״ מא בזו ? ככותרת ״נ
א אם  לש*ם לא אנא — כך להתבטא נוהג הו
• בפי. אלה מלים

פתרונים. לה׳ — המתואר לחלום ואשר
 ירושלים עפרי, אהרן

 את שמסר הזה, העולם לכתב הפתרונים
בחפשיות עופרי, המוות מקרי חוקר דברי

יתירה. גד. הקורא עם מסכימה המערכת

השער
 כי כך, על יצטערו לא ובצריפונים, באהלים הגרים אלה וביהוד המדינה, אזרחי רוב

 את שונא שהוא מפני (א) אחרת החושב מעוט ישנו אולם לקצה. מתקרבת הנשמים עונת
 יפים ומעילים בגדים ללבוש אפשר בה העונה את אוהב שהוא מפני ו־(ב) החמה העונה

ישנם). (אם
 לעמוד בנקל גם הקורא יכול זה. למעוט שייכת ,19ה־ בת התל־אביבית רפפורט, תמר

 הילונדיות שערותיה את יפה הולמות האדומה והמטריד, הצהבהב המעיל הדבר: סיבת על
 במסיבה. במקרה, כשנזדמנה, ישראל של למלכת־היופי בטעות ההמון ע״י שנחשבה הצברית של

הרשמית. מלכת־היופי עם אחת
 זו אהבה יפים. בליינים יפים: בגדים מאשר יותר אותו אוהבת שתמר אחד דבר יש

 בארץ, האדריכלים מטובי אחד אצל עובדת תמר לה): גרמה גם (ואולי שנייה מעובדה נובעת
 ארלוזורוב, (ברחוב החדש הועד־הפוע של היפה המודרניסטי הבניין את הבונה האיש כרמי, דב

תל־אביב. של ימה בשפת החדש הגדול המלון ואת תל־אביב)
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