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בא. הקיץ
 כדי פרוטה 220 לשלם צריך אינך נכון,
 אותה הרגשת כבר זו. עמוקה אמת לשמוע

, בעצמך.
ב הקיץ את מנצלים מאתנו כמה אולם,

 למשל, מבינים, הערים מבני כמה ? אמת
 בצהרים הששי ביום להיעלם הזמן שזה

 בתים, אצלנו הקרויות קוביות־הבטון מתחומי
? השמיים כיפת תחת שעות 24 לבלות

 יש כך שלשם רבים סבורים מה, משום
בכבי לדהור פרסית, במכונית לטייל צורך
 מאות בכמה מד־המרחק את להעלות שים,

 כל לגמרי. מיותר הדבר אך קילומטרים.
 יותר הרבה בצורה חויה לעבור יכול אחד

 מספיקים רגליים זוג או אוטובוס פשוטח.

בהחלט.

 בשום — קטנה בחברה או לבדך, צא
 (•כולל בחורים מארבעה למעלה לא פנים

ברירה). אין אם בחורות,
גפרורים. משהו, קופסת שמיכות, שלוש קח

 תל־ בין המקומות באחד האוטובוס מן רד
 או פלמחים, קיבוץ ליד או לנתניה, אביב

 רדת עם קיסריה. או גבעת־אולגה, בסביבות
 בכל תמצא עצים — מדורה הדלק החכה
 לשיר לך מותר ערב. ארוחת אכול מקום.
 הסתכל שתוק. הגב. על שכב אחר־כך קצת.

דבר. תשמע לא הגלים רחש מלבד בשמיים.
י ממש בשמיים, פעם הסתכלת האם
 באמת: רואה אתה אשר את בדמיונך צייר

 נעים בחלל, מרחפים כדורי־ארץ של מליונים
 ללא גמורה, במקריות במסלולו אחד כל

 שאתה שמיים, כיפת זאת אין והגיון. סדר
 אלא ראשך, על הפרושה שמיכה או רואה,

אינסופי. עומק בעל ריק חלל
 שעל כדור־הארץ, על וחשוב חזור ואחר,

 עצום חלל הכל, בסך מהו, שוכב. אתה גבו
 הזה, המין י האנושי המין כל מהו ? זה

 רעהו, את איש ולטרוף לשחוט מוכנים שבניו
לאינ בהשוואה מגוחכים כה שהם ענינים על

סוף.
 דברים הרבה ומהרהר׳ שוכב כשאתה ואז,
 אפסיים. פתאום יהפכו חיוניים, לך שנראו
ב מעמד רכוש, חומר, כסף, של ענינים
 לבך את תמלא במקומם קאריירה. חברה,
 לזה לקרוא אפשר אולי מאד. מוזרה הרגשה
אחר. שם לזה יש אולי דתית. הרגשה

 כמה עצמך את לשאול הרגע זה יהיה
שאלות.
י חי אתה מה לשם

 לעצמך שהצבת הנעלים לדברים קרה מה
האם ? בחיים כמטרות יותר, צעיר כשהיית

 האם ? האחרונה בשנה לקראתם התקדמת
 בכלל יש האם ? הבאה בשנה לקראתם תתקדם

 פניך.ושאף על העוברים לחייך לחויתך, כיוון
( ? תחליף אין מהם אחת לדקה

החב המדינה, העולם, עם לבך שלם האם
 תעשה משהו, עשית האם ? חי אתה שבה רה

 אציליים יפים, טובים, לעשותם כדי משהו
? יותר

 האם ? עצמך בעיני חן מוצא אתה האם
 שנראה לטיפוס להידמות כדי הכל את עשית

? אידיאלי לך
 לך ייראו אולי כמובן. ילדותיות, שאלות

 אינו אדם שום רגע. באותו ילדותיות פחות
 יכול אתה ורק אתה. זולתך — לשאלן יכול

בכנות. — עליהן להשיב

 מעל להתעלות לפעם, מפעם אדם, חייב
 שלו, עורו מתוך לצאת היומיום, לעניני

 יום להמיית מעבר הצד, מן בעצמו להסתכל
 סופר היה כאילו דרכו את לראות קטנות,

שלו. הביוגראפיה את לכתוב שבא זר,
המור החי הגוף גם הבודד. האדם רק ולא

 החברה. גם העם. גם בני־אדם. מכמה כב
עתון. מערכת גם מפלגה. גם

 עונתית. התקפה זוהי הזה, בהעולם אצלנו,
ב מנסרות פתאום מתחילות שאלות הרבה
המע הקדחתנית, היומיומית העבודה חלל.
 הצדה. נידחקת היד, ואת המוח את סיקה
מ דרכים לבדוק מוזר קיבוצי רצון גובר
לשפר. לתקן, לשנות, חדש,

 התקפה על לך סיפרתי האחרונה בפעם
 השינוי העתון, של החדש השער כזאת.
 הישירות. תוצאותיה היו הרמה, של הכללי

 שינויים לעכל כדי חדשים כמה דרושים היו
בזו שלא דומני אלה. לגמרי. בוז

 חדשה. התקפה כנראה, ■מתבשלת, עתה
 הרבה מחדש ייבדקו הקרובים בשבועות

 מקווה אני מדי. קבועים אולי, שהפכו, דברים
 וברור גדול צעד שוב תהיה שהתוצאה

קדימה.
לעז גם השאר, בין זקוקים, אנו כך לשם

 מבקשים היינו צורת־דיבור. זאת אין רתך.
הר את להעלות לטרוח קצת, להרהר אותך

 מזיק, מיותר, לך נראה מה הנייר. על הוריך
 היכן 1 בעתון לדעתך, חסר, מה 1 מפריע

? לגלותן שיש החדשות החזיתות
 דבר ששום קדוש, אינו דבר ששום אמרנו

 שום הזה. בעולם לביקורת מעל עומד אינו
 ב־ גם מביקורת ומשוחרר קדוש אינו דבר

הדה. העולם
אנא.

כזכתב־ס
כצד חוק
 פעם לא ;קיצונית עמדה נקטתם פעם לא

 מאמרכם צדקתם. תמיד לא אך ותקפתם. התרעמתם
 הזיז (העולם המדינה ננד עבירות חוק הצעת על

 של תפקידה של קלאסית דונמה לשמש יכול )812
ולוחמת. חופשית עתונות

תל־אביב גולדין, יהודה
פשוט. חשבון לי וערכתי הרפורטז׳ה את לקחתי

 152 לי מגיעות מזכירים שאתם הסעיפים לפי רק
 יפרעו שאנשים רוצה הממשלה אם מאסר. שנות

 החוק. של למחירון בהתאם לחברה״ ״חובם את
 שנות את להאריך מדעיים בנסיונות שתתחיל בדאי
בתליה. שנסתפק או הממוצע האזרח של חייו

תל־אביב גיל, יצחק
 פאשיסטי חוק שזהו חושב אני בצד. ...צחוק

טהור.
 חיפה חסון, אליהו

 כן. כל לא — טהור כן. פאשיסטי,
 נגד היחידה העבירה היא לכנסת כזה חוק הנשת
מכיר. שאני המדינה

ירושלים קאופמן, יואל
 להפגע העלולים הראשונים שאתם חששתם לולא
 חוק זהו נגדו. מתריעים הייתם לא זה) ומחוק
הצרים והאויבים הבוגדים כל נובח בהחלט. מוצדק

©

ומחוץ... מבית ישראל עם על
 חדרה הדרי, ירוחם

הכנ של כבוד חבר הזח העולם את ממנה הייתי
כאלה. למקרים בדיוק סת,

ה נהר דורון, שפרה
 לא מאמרכם אבל שערוריה. באמת הוא החוק

ביותר. הזול הסוג מן דמנוניה בהרבה... ממנו טוב
תל־אביב לבקוביץ, אברהם

? החוק או המאמר מה,
ולכן שחור
 סיפור היה )812 חזה (העולם בשחור־לבן אהבה

 הכינוי את לו הדבקתם למה אבל מעניין. אנושי
 העולם אם ? העדתית השנאה תופעת של המתימר

 שנאה של אמיתיות דונמאות לראות רוצה הזה
 — שלנו למעברה שיבוא ולבנים, שחורים בין
שירצה. אחרת מעברה לכל או

(מעברה) רמת־השרון שמש, שלום
 הבחורה שהורי אלא דומה. מקרה קרה לי נם

 הם — וייזר אננסו של מאביה יותר עשירים היו
 נד, להראות כנראה הברית. לארצות אותה שלחו

 מתעסקים אינם במובן) (לבנים, חנונים שאנשים
שחורים. עם

חיפה חיט, יהודה

 ״הפליה קוראים שאתם למה השלילית גישתכם
 של אינו כאן העניין מוצדקת. אינה עדתית״
 תרבותית, ברמה הבדל של עניין פשוט זהו גזענות.

 עם תימני, יהודי ושפה. מינהגים משפחתי. רקע
 יהודי אל להשתוות יכול אינו שבו, החיובי כל

 של דורות כמה דרושים פולני. או אמריקאי
 רמת את להרים כדי מתקדמים ותרבות חינוך

אירופה. עולה של לזו התימני
תל־אב־ב לוין, ד• ז. ד״ר

 את להכחיש טעם ואין קיימת. העדתית ההפליה
 שניהם יכולים וייזר ואננס בוארון עמום העובדה.

 תמיד הם מתחתם אבל — לבנים סנרים ללבוש
ולבנה. שחור ישארו

יהודיה בוטבול, אלברט
המפולג המעמד
 במאי 1ה־ לקראת רשימתכם את כשקראתי

ושה מגזימים, שאתם חשבתי )810 הזה (העולם
 ההסתדרותית. האופוזיציה בהשראת נכתבו דברים
 ״ימפא עשתה מה בעצמי ושמעתי כשראיתי אולם

הנחתכם. היתה נכונה שאכן נכחתי במאי, 1ב־
חיפה ברבש, צבי

הו שוב )811 הזה (העולם במאי 1ה־ בהפגנת
 כוונותיהם את ומק׳׳י השמאל סיעת מס״ם, כיחו

 הסתדרות של המאוחד ביתה את לפלג הזדוניות
הכללית. העובדים

תל־אביב בר־אילן, יהודה
 הארצות כל ״פועלי של לחג לו ואבוי אוי ...

 לארנן צריך האחור על לשמור בכדי אם התאחדו״,
וסדרנים... שוטרים עשרות

רמת־גן גרינוולד, יהודה
דאלס אד האז״ם

 של ביקורו סביב שבסערה על מתפלא אני
 איש התעכב לא )811 הזה (העולם דאלם פוסטר

 על מוכיח שוב הזה הרעש כי העובדה את לציין
 כולו. בעולם הברית ארצות של ההחלטית שליטתה

 אין האם להציע. .לתווך לבדוק, למרחב בא דאלם
? ומנננונו האו״ם של תפקידו זה

ירושלים צבירמן, ראובן
המשכורת גובה

 כותבים אתם )810 הזה (העולם אנשים במדורכם
 ביותר הגבוהה המשכורת את מקבל פאור שטירון

 מקבל נייבל קלארק לכם. איכפת לא אם בהוליבוד.
 אלף 150ל- המניעה ביותר, הנכוחה המשכורת את

בשבוע. דולר
תל־אביב פיק, אורי

לנו. איכפת לא
מיוחדים? עביגים

:פוליטיים בענינים סמכות כל אין למשטרה
 נכחתי, מדברים. הם מת על היודעים אנשים הם

 בנליונות הדבר. כן לא רבים במקרים כי לצערי,
 תופר על המשטרה את שופטים אתם האחרונים

 הזה (העולם הפנימי הטרור בפני שלה האונים
811.(

 אינם אלה ענינים כי יודעים אתם אין האם
 בסם־ אם כי ישראל, משטרת של מסמכותה כלל

י אחרת ממשלתית סוכנות של המוחלטת כותה
 :פוליטיים בענינים סבכות כל אין למשטרה

 הפועלת המבצעת, הזרוע לעתים משמשת רק היא
 שמא ממשלתית. סוכנות אותה להוראות בהתאם
המת למטרה התקפותיכם חיצי את להבא תבחנו
1 אימה

 ירושלים גן־צבי, ראובן
 ל־ האחראי היחידי הגוף החוק, פי על

 משכורת הוא המדינה של הפנימי בטחונה
רש באופן •קיים אינו אחר גוף שום ישראל.

 הקיימת ההתחרות את ציין הזה העולם מי.
הגופים. שני בין

מתקדמת כלתי ציונות
 אורי כותב )811 הזה (העולם העורך בדברי

 הציונית שהתנועה מענינת, הקדמה אחרי אבנרי.
קבו שלקח נוף בהיותה ביסודה״, ״מתקדמת היא
 במהותם מזה זה שונים עמים מתוך אנשים צות

אחד. לעם ללכדם וניסה
יכולה איד :בולטת היא אלה בדברים הסתירה

? מתקדמת להיות פירוד, שמנמתה תנועה,
 לנוף העמים את ללכד הציונות ביקשה אילו

 זה. מחייב בשם לכנותה היה אפשר אז כי אחד.
 התנועה בהיות הרי עצמו, המאמר שמוכיח כפי
 בעולם, והשנאה הפירוד את להנביר הבא נוף
הלאו את ומעודדת מדרבנת היא כי להודות יש

 שהעולם בזמן בו ביותר, המפנרת בצורתה מנות
גילוייו. לכל השוביניזם את דחה כבר הנאור

יפו בן־אל, ה. י.
רוסית אובייקטיביות

 יחיאל של מקורותיו כמה של סרסומכם עצם
 משכנעים ברוסיה, והלאה) 802 הזה (העולם בשן

 ניטים) אתם ...(כי פעם אי מאשר יותר אותי
 ט-פה רק הם עצמם הקורות אולם לאוביקטיביות.

 יהודים רבבות עברו אותו העצום הסבל מים
לרוסיה. שנלו

 ה רום את ויצאו שוחררו אשר אלה כי ...יתכן
 כדרכו סבלם, ואת אחיהם את (במהרה) שכחו

 ננר מלצעוק נואשו ואולי ודם, בשר כל של
 נחשב ואף כולו. העולם ידי על שהוכר שלטון
למתקדם. מאתנו, רבים בעיני

 להתע־ב הזכות בעבר לנו שהיתה כשם (אולם)
שח את בתובענו גרמניה, של הפנימיים בעניניה

 והערב השכם לדרוש עלינו כן משם, היהודים רור
 לחשוש מבלי המועצות, ברית יהודי עליית את

 בנינטלמן לצפות או באו״ם דיפלומטית מביקורת
ב פוליטית כושר שעת של לקוניוקטורה מעודן
 פוליטי״.(העולם ״אחור ברשימה לטענתכם התאם

).809 הזה
תל־אביב פינקלשטיין, שמעון

אל־עזו־
שוסטל■

 חבר־הכנסת,
החרות תנועת

 חדיש טוב, סגנונו מענין. הזה העולם
 מרתק בו המתפרסם כל וכמעט ורענן

 שקידה הריצות. כו ניכרת הקורא את
 האהבה בו מובלטת הכל ועל ועירנות.

אה :לעתונם המערכת חברי של הרבה ׳

 מעונינים הנכם כנה "אולס^ריייבבקורת3
 ז כן לא נימוס״, לצרכי ״בשבחים ולא

:הקשיבו כן, אם
 תנובה או תיאור כל קריאת אחרי

 היי־ מז להשתחרר יכול אינך בעתונכם,
 והתנובה התיאור תכלית עצם שכל שם.

המ ושכל והסטירה, העוקצנות הטיהלעג,
 במידה אלא בא אינו בעתונכם תואר
 לגלגני. או סטירי לתיאור יסוד בו שיש

 הקורא. בעיני כתביכם כל הם דומים
 נמרים ארץ בתוך לא היושבים לגוליברים

 המשקיפים מאד. רמה לפסגה מעל אלא
ומעשיהם נמדים ארץ על רבה בהנאה

המסקנה.
 נקיים נדול אחד מחטא פנים. כל על
זה דבר ושקול מחטא־השעמום. :אתם
שבעולם. הליקויים כל כננד

ידיד עד חבל
 על )810( הזה בהעולם לקרוא מאד הצטערתי

' העתונאי של הארץ מן הקרובה יציאתו י  אלם־ י
 הראה היהודים, של נאמן ידיד היה אלפטון טון.

 הבריטים אצל משרותו כשהתפטר רב לב אומץ
 התאכזב הוא אם ליהודים, יחסם על מחאה לאות

 לו שיש םימן לעוזבה, לנכון ומוצא הארץ מן
 עם של היחיד הידיד הוא אין .... לכך סיבות
ישראל. _ממדינת שהתאכזב ישראל

ירושלים משולח, נועה
ספרותי גדעון

 חדשה בעריבה להופיע הזה העולם החל מאז
 ולאמנות לספרות מועט מקום אך בו הוקדש
 בפרט. צעירה ישראלית ולאמנות ולספרות בכלל,

 בשטח למלא היה יבול העתון כי עמי תסכימו
מכריע. תפקיד זה

קור לקהל ובקורת אינפורמציה סיפוק מלבד
 נאותה במה לשמש ראוי הזה העולם היה איו,

 צעירים, ישראלים ואמנים סופרים ציבור לאותו
 למרכזי ונפשם עטם את למכור מוכנים שאינם

 למדור מתאים המקום פרסום... תמורת מפלגות
העתון. של האחרון העמוד הוא זה

תל־אביב תבור, אלי

מספקת תעודה
 שמות את ביטל שהוא )810( הזה העולם תשובת
 לויי השלישי״ ו״המעמד השני״ ״המעמד המדורים

 האם קשות. אותי העליבה הקוראים". על ״להקל
ן לאידיוטים כולנו את חושבת המערכת

 צפת גל, נחמן
 בעיני שווה, הזה העולם על מינוי להיפך.
לתעודת־בגרות. המערכת,

עתוכאי חרם
הצבאי״ ה״סוד את לי גילה חייל, מחברי, אחד

 התרבותי שרות של העתונות הפצת שיטות על
 למרות ביותר, הנפוץ הוא דבר העתון הצבאי.
 שני במקום זה. עתון לקריאת הקטנה הדרישה
 בדרגה עליה קבל הבוקר והבוקר. הארץ צועדים

האופו מפלגות עתוני לקואליציה. כניסתו מאז
 ערב. ועתוני קטנים םםרים7בנ מתקבלים זיציה
לא. בכלל להדור, פרט

 אפשר זאת למרות ממש. מוחרם הזה העולם
 היות התרבות סמל אצל פרטי. באופן לקבלו
 זאת לעומת הגדוד. קופת חשבון על נקנה והוא

 כן כמו במחנה. של חבילות בשפע לקבל אפשר
 כנראה במאבק, ואת השבוע דבר את מקבלים

ממס״ם. הפרישה על הצטיינות כאות

נתניה רוזנר, עודד
 צה״ל פיקוד גלוי. סוד גילה רוזנר הקורא

 החרים תלויים. בלתי עתונים חובב אינו
 ק,נים חיילים ואלפי הזה העולם את מאז
הזעומה. במשכורתם העתון את

העולס
א ב ה

ישראדיס שיחת
אתה מה? ראשון: ישראלי

 בחוץ שאתה חשבתי ? פה
! לארץ

חשב ? אני :שני ישראלי
 ! לארץ בחוץ שאתה תי

©/יס^ין חס נן16086 : שוטר

עוגשים מגיפת
 עורך אמר חבל, הוי

הח שהחוק קולמוס, דין
 לתוקפו. נכנם טרם דש

 חיי נפלאים עונשים איזה
 שעזרו אלה לכל מחלקים

!השחור״ ל״מגף
 :אותו שתפש לנהג,

 תפס שלא על עולם מאסר
קודם. המגף את

 שעזר על כנ״ל :לאביו
לעולם. אותו להביא

כנ״ל. על כנ״ל :לאמו
על כנ״ל :הדואר לשר

 רשת קיום ידי על לו שעזר
ודואר. טלפונים

שה על כנ״ל : למחוקק
 לבוא. אחי חוק

 ועוד, כנ״ל הבא: לעולם
 על להתלוצץ מעז שהוא על
הענין. כל

השיר מדור
 בכנרת, איש היה היה

 עכבות מפני פחדה שאשתו
 מחתול שפחדה
 גבול. אין עד פחדני
פחד הוא — והאיש

מהגברת.
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