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מפא״י. לעיתונאי תנחומים של מלים כמה
אתכם. מבינים אנחנו

באמת.
 דמיון, של במאמץ היה, שאפשר זמן כל

 מש־ פורנוגראפי, הוא הזה העולם כי להגיד
 ופאשיסטי, קומוניסטי משמיץ, חיוץמידות,

 לשים היה אפשר לחיות. היה אפשר עוזי
 הספיק וזה בדבר, עוקצנית הערה בשנה פעם

בהחלט.
 בלתי- המצב נעשה האחרון בזמן אולם

 ציטוט של לשיטה עבר ה,זה ועולם1סביל.
 אנשי־ שם החל הוא מיוחדים. בראיונות ישיר

 מנהיגי ושבר, שוד והנה, השער. על ציבור
 נותנים השער, על מופיעים עצמם מסא״י

 אתם משתפים לבני־השטן, מיוחדים ראיונות
 כל תחת החותר. המשמיץ, העיתון פעולה.

 של דבריהם (את) בהרחבה מפרסם האשיות,
 לגילוי־ עמודיו (את) מוסר המפלגה, מנהיגי

והש הישגיהם על שלומנו אנשי דעת
קפותיהם.

מדי. יותר כבר זה
לסבול. אי־אפשר זה (את)
האמצעים. כל את לגייס יש זה נגד
 להיזעק הנאמנים הכתבנים לכל השעה זו

לגדף. לקלל, להשמיץ, הדגל, אל
מאמרים שנו האחרון!: החודש סיכום

 חריפה התקפה בדבר; כל־אחד עמוד חצי של
לענ הממשלה ראש יועץ פלמון, יהושע על

 הפרשה מין ראיון; לנו שנתן ערביים, יינים
 התקפה בהדור, מיוחדת־במינה עיתונאית

 בהד ראשי מאמר בקול־ישראל, הסרת־תקדים
נטוי. העט ועוד החינוך.

 המשיכו. להיפך. בכם. צרה עיננו אין
 שטח עבור לשלם יכולים היינו לא לעולם

 דחילקום, אולם׳ מודעות של מחיר לפי זה
 ההומור לחוש מדי חופשית יד תתנו אל

חוש האינכם מהדור, חברים למשל, שלכם.
 מציינים אתם דוקא כי הוא שמוגזם בים

? משעממת בצורה כתוב ה,זה שהעולם
ונשו הגונה לאשה באהדה יתיחס אדם כל

נשואין.מת שנות שלושים אחרי אשר אה,
 יותר. צעירות נערות לעבר פוזל בעלה חיל

 מן זה האם אולם תכעס. אם הוא טבעי
 ביקורת של בצורה זאת שתעשה התבונה

 הצעירה של העור ורעננות צבע־העיניים על
? המפריעה

 מאד רבה במידה גדל האחרונים בחדשים
ההתישבות במשקי הזה העולם קוראי חוג

 ברובם הם הקוראים זרמיה. כל על העובדת,
 לי נמסרו אולם השני, הדור בני צעירים,

 הדור בני גם שישנם המעידים פרטים כמה
 לי סיפר כך בעיון. אותו הקוראים הקשיש

 המיוחד הראיון כי ההתישבות מראשי אחד
 רב הד עורר אצלנו, שפורסם סנה, משה עם

 תפקיד שם מילא הארצי, ■הקיבוץ במשקי
 שהוביל* פנימיים בוויכוחים די1לן מרכזי

■ הסנה׳יסטים. לגירוש
ל הזה העולם נתקל הצעירים בקיבוצים

 יפתח במשק מאד. אוהד ביחס קרובות עתים
 לנו הביאו אלינו, הצדדים שני פנו הצעיר

 חלק הדבר תמיד לא אולם טענותיהם. את
 אם השאלה נתעוררה אחד במשק כך. כל

 מקרה עם בקשר הזר* העולם את להזמין
 צעירים, כולם המחייבים, לאו. או מסויים,

בדע תקיפים היו קשישים, כולם והשוללים,
הצעי במזכירות. להצבעה הובא הדבר תם.
ניצחו. רים

 במשק מחבר מכתב קיבלתי מכבר לא
 משק חבר ״אני : הוא כותב בנגב. גבים
 עיתוני את לקרוא לי נזדמן לא מעולם גבים.

 .*־ 0 גליונות לידי הגיעו שבועיים לפני כם.
 ג א ומה בהם. עיינתי האחרונים. מהחדשים

 , מנסה שהעיתון הרגשתי התפעלתי. לו,
ו דעות מסויימים, רעיונות לבטא מצליח

הארץ. צעירי כל של לדעותיהם אופייניות
 חזרתי הצעירים. של שלנו, העיתון זהו

 מתחילתם במלה, מלה הגליונות את וקראתי
מתק הפרשתי כבר החולף בשבוע סופם. ועד
העיתון. לקניית השנתי ציבי
 מדי יקר מחירו להמשיך. אוכל לא אך

 האוכל :לפניך שטוחה בקשתי ולכן, עבורי.
 תמורת הקבועים העיתון חותמי על להמנות
?״ בלבד סמלי תשלום

 ממנו הוצאתי המנהלה, ראש אל פניתי
 תמורת כמנוי חבר אותו להחתמת אישור

 מוסיף שהוא מקוד, אני בלבד. דמי־המשלוח
העיתון. מן ליהנות

 אצלך שממלא מי (או השם למען אולם,
 לחברים כך על תספרו אל :מקומו) את

 נפשוט אחרת העובדת. בהתישבות אחרים
הרגל. את

ם ב־ כו/ מ
50/״־ מיכצע

 את להנדיל העירה בענייו לקוראים בפנייתכם
א אחוז 50ב־ התפוצה תוי טעם היה י  החומרי בפי

פכו הם לסחתימים. ה ם י ם. תועמלני טי  דבר אינטרסנ
ם בעיני מערכם חנורע  קשה י לא החדשים, החותמי
ע. להביו או ניתנת היתה המבוקשת העזרה מדו בל

אשקלון נזגדל הלפרן, ישראל
ם עשרה של רשימה ר״ב  מקווה אני חדשים. מנויי
שון שאני שה הרא .1שעה ז2 (הוד זאת שע . .

וזל־אביב נויברג, יהולה
 הנזזד שאר את הקדים נויברג הקורא כן.

שלמה. ביממה תימים
ם שאתם העובדה רו לקוראים פוני עז תון שי  לעי

לי אבל ללב. באמת נונעת או או ה לכם תמצ  איז
ר דוד שי ? ע

היפה ארזי, יהודה
. . אעזור לי עזור . כי עקרון •1ל ו  סמר- חינו

שונה. רנה שבת אני שכאן אלא רא  יצ־ שאם חו
ר (על־ידי חעתוו לנו יעזור המיבצע, ליח סו  שי

שר יותר הרמה) והעלאת  זח להיפר. לו. אנו מא
ת לנו לעלות עוד עלול שיו. פחו מעכ

רחובות גוטמן, מרים ©

הספרות עורם
רו אכן, ש. של ספו ה יו סהפי ם״, בלב ״י  י

א )8ו2 הזה (העולם ר הו פו ב נאה סי טו  טעם. ו
ם ברשימת שיכלל תקוותי רי כו ספו  את להציג שיז
ת בהתחרות ארצנו תי ספרו ת. . מי או א יראו בינל  נ

ה על העולם עמי ם מ אלי. הנוער את מזיני שי  הי
 הזה הבסט-סלר מחבר הסכמת את תקבלו אם

א הכותרת את נא תשנו הי ת. לא ל״ תנ ה נו ., 
ם זה דעתי לפי מרניז״. כן יותר מתאי הסי לתו

פור.
תל-אביב מזל, מאיר

הנבון המשכר
מי נם נזכר בה הרשימה, את קראתי  (על ש
 רב, בענין ),815 הזה העולם הממשלתי.. המשבר

אני שב ו  ובעיקרו מלא היה המשבר על שהתאור חו
נכון.

והתעשיה הכדסחר שר ברנשטין, פ.
הרוצח? היכן

אן ויקטור פרשת על הרפורטז׳ה  מחקר היא מיז
שובה. המחייב בר־לב. לאליעזר הכבוד כל ת

 רמת־גן האוכברג, אברהם
. . א, לא אם . ? מי — הו

תל־אביב לוין, ירוחם

 המשטרה. עם למלחמה נכנסתם — ספק כל בלי
ה ותתגלה רצון יהי חיי־אדם. על מלחמה אבל

אמת...
חולון מזרחי, רוזה

שיו שפט העניין את להביא המשטרה על עכ מ  ל
מבי  עליה תרבץ — לא אם ובלתי־משוחד. פו

שמה ף :ביותר הכבדה הא לו ת סי בדו להמתת עו
בישראל. נפש

ירושלים כהן, אליהו י
שני מעניין  היו זו זוועתית בפרשה חשודים ש

כה :״שחורים״ אן. סמו מיז שני ו  נגרר המקרים וב
ת את קיבל להיסטריה. הקהל שמו ת ההא שפלו  ה

ש אלא אלה אין שהרי — מסיגי כתורה  וארץ ״
ת״.,. חיו

תל־אביב חלפון, שמואל
אן. ויקטור של לשיחרורו מתפללת אני  מיז

שתו למען לפחות בנו א  למען לא אם המסכן, ו
שר. הצדק והיו

רסת־גן גולדשטין, חנה
מחתרת זהירות:
ר: רו טוי דרד ״הטי ״ הנחותים שר בי  והעולם ו

אמר )..817 הזה ת, מלא מ  דברים על חזרות פראיו
חבו כ ם. אלפי כבר שנ  ל־ הזקעה כל ללא פעמי

הו הסצב. פחרוז אמרו ז אי. של מ תונ  ראש עי
שהתברנן. מערכת

טרוריסט
. בסדום צדיקים ישנם עוד אכן, . .

רנות־יצחק כהן, אברהם
. . ו כי) ועל הנוער על התקפה . נ  את תופס אי
מו מה. בחיי הנכון מקו או תן זה אין ואולם) ה  ני

 אחד דבר לזה דרוש בקלות. כל־כד להיעשות
תו שציינתם ויחידי ת או טו ש פ  ״עליהם :קולעת ב
שוב כל קודם לשבת ם.״ הם מה ולח צי ב רו
שפט במטרה. פנעתם זה מ
. . ש. הדבר את לדרוש איז . אי לו החדור מ  כו
ת זולה אמריקאית תרבות פו אי ש ת ו  בלתי־מרוסנו

ה ״הצלחה״. של בנ  הנוער השלילי. האמריקאי במו
אי לו אין לכן — בחיים״ ״להצליח רוצה שלנו  פנ

ה ולחשוב לשבה א מ רוצה. הו
תל־אביב דולק,

שאל פי את שאלתם הפירור) (על במ ער ״  הנו
״ מו. צ ער אצלכם נקרא מה לדעת ברצוני ע  נו

ז נוער נקרא 32 בן מהנדס נם האם —
מו בוראי להי (״שאים 18 בני שנם אתי תסכי

ע, גוער. בישראל קרא א. מדו פו  שאלתם לא אי
 ז זו חשובה לבעיה בקשר 18 בני של לדעתם

ירושלים בביוף, אפרים .
שלעצמי לי א איזו עם קשר איו כ  מחתרת. שהי
 אוסרת המשטרה באם בלח״י. פעם שהייתי אלא

שי את באמת ת, המחתרת אנ  מובטחני הנוכחי
 שכל הבטחון לי מניין אד — אלי תניע שלא

אמת הם הנאסרים  עכשיו? הקיימת המחתרת חברי ב
 עוול לא על להאסר להניע עלול תורי שנם יוצא

בכפי.
שאול רצוני לכד, בקשר  ר המשטרה. את ל

אמת מחכה ם :לתשובה ב מי שארו קודמים מי  נ
שרות ברשותי ם, מכל כדורים ע  כל ועם המיני

ע אינני מהם להפטר רצוני ד צד. יו  עלי מה כי
שות ? לע

אשא
כריאים עצבים

 הזה. בהעולם הונדרה שכבר בבעיה לנעת רצוני
בורי. המתח ״התרופפות שמה אשר  האזרח• הצי

ם והחברתי״. אי שמסתבר. כפי זו, למתלה הנורמי
פות נם ת שלאחר העיי וה ז התבוסג או מתח שנו

ת מרירות שבו פי הנו ת. מד ט אלא העתונו שו  פ
מה חוסר ת. יוז ת פרטי ם בהוצא ם !.'פורי  מותחי

ם, שכי ם אותם בהמ ת שהחזיקו סיפורי ו מתה ׳
שוב ת יי תו שבר בעי שר בעבר. רוחני מ  לתקן אפ

המצב. את
חיפה הטכניון, עצבים, מותחי

אומרים? מה
ע קרב? מפגי הזה הפחד מה מני אינכם מדו

רא״, אל ״היורדים על בים שני שפורסם הקו  ב
? בדבר המשכים

יזרעאל קבוצת החרת, יוחנן
שובת  שנכתבו עליכם הביקורת לדברי קורא כת

:בדבר שחם דוד על־ידי
א אם  הביקורת של הקטנים הסרטים את להוצי

ם שבמרכזה נראה הרי  עיקריים: דברים שני עומדי
 חמוק־ אחוז 3 ועניין לטייס, עתונכם של החיקוי

לפשעים. רשים
 אל שנדחף דבר, עתון של קבוע קורא בתור

תנו  הזה העולם של קבוע קורא ובתור בכוח, בי
שי. מרצוני א אני החופ צ  בקריאת עניין יותר מו
ריו על הזח העולם ם מדו שוני האחו ויהיו — ה

שה לפשעים המוקדשים זים  — שלושים או שלו
מריו, על דבר בקריאת מאשר א שע שרובם מ מ
תי. ממים או

פן בכל לי :טיים לחיקוי באשר לא זה או
אני מפריע • ו ח טו  העולם קוראי לשאר שגם ב

מו לא. הזה א שטיים כ צ ליוני בעיני חן מו  מי
ע סיבה כל אין קוראיו. הו מדו ש  כדוגמת מ

ת טייס) אב יגרום עברית במתכונ דודי ראש כ  ונ
ה שחם. לחבר שינ

פתח־תקוה, מ, רו הרטב -שמואל
החדש המראה

נוי לרגל אחולי את קבלו ראשית  התפאורה שי
 להתעלם אין :בהצלחה — בעולמכם והרפרטואר
ם  החדשה, העריכה לרגל באופק הנראים מהשיפורי

ת צירוף וכן חו תון. חדשים כו  שמחתי בסרט לעי
ע מלבין בר דב כי לקרוא שמי  את מעתה י

 צורת כי לעובדה פרט התיאטרון. בענייני דברו
אד ביקורתו אהודה מקובלת מ  הקוראים, על ו

תונכם כי ספק לכל מעל הוכח  היה זקוק עי
רציני. תיאטרון למבקר

תל־אביב רון, ענת
שון השער ה לפי הרא תכונ  יומוז, (רב החדשה המ

ת. כליל היה לא )819 הזה העולם שליטו שני ה ה

ומשבו־־המין הנוער
 פנו האחרונים כחודשים

 המערכת אל רבים קוראים
לח לגשת נמרצת כתביעה

 ומוסמכת אחראית קירה
כ הקיים המיני המשכר של

וב ככלל הישראלית הכרה
כפרט. העברי נוער

ה הגיעה רכ היסוס אחרי
 אסור כי למסקנה מערכת

להתע האווראית לעיתונות
 זה, משבר של מקיומו לם

 כת־ של לטיפולם ולהשאירו
 ומזיקים. סנפציוניים כי-עת

 אנשי-המדע את ביקשה היא
 ומוסדות- כארץ העיקריים

 אתה לשתף כחוץ־לארץ חקר
מקיפה. בחקירה פעולה
 יגיש הבא השבוע מן החל

 דו״ח לקוראיו הזה״ ״העולם
 בע- על וגלוי-לם כולל יסודי,

זו. ייה
שחמתאי ב. יותר הרבה היה צ׳רניאק) ו  מי טו

ד יודע שי יהיה אי ן השלי
 תל־אביב שמואלי, יהודה

יודע. כבר שנזואלי שהקורא להניח יש
...״1 תחזירו לא ״אם

עי התשבץ את ננבתם 1 גנבים שבו  ה־ מתור ה
תוי, ה דבר עי  והעלול ביותר כבדה עבירה המהוו

שיבה לזכותכם ת מעשר החל מטה של בי  שנו
שיבה וכלת מאסר  תליה) :(קרי .מעלה של בי

מוגבלת. בלתי לתקופה
 הנני אלה. בדברים השתכנעתם לא עדייז אם

י את לכם נחרים כי להזהירכם ת כ  וה־ העפרונו
ם (את במערכת מחקים  וסצצח סילקו כבר הנ׳י

שאר שמה כד זרקו, כבר ט זה לי שנ  בצער לנקו
ה את החזירו דחילקום, חברה. אבל הנ״ל).
1 תשבץ

 השחוו״לבן־כחול־אדום־סגול המגף
 יחיה, שכה הידינו. את נזרים הזה העולם

 הוחלט לא מעולם ;טעות רק זאת היתה
 מטעמים הוצא רק הוא התשבץ, את לבטל

מכניים.
חבל... הוי,

 כל אין .817 הזה העולם לנליוז מספר הערות
ת. מידת בו שבולטת ספק ביו  הפעם אי-האובייקטי

פן משרתים הנכם או ם את ברור ב ה האינטרסי
ם שותפי שמאל של מ שמאל, הקיצוני ה  (פיעת־

ם, פ״ ). מ ק״י תון חבל... מ נ נתפס כזה שעי אי ל
ם טרסים מי פה — אדו ת? אי טראליו הניי

 רמת־גן אחימאיר, יעקב
לשבוע. פעם ■עמודים, 16 בכל : לדעתנו

* / 1 הדוקטור שם מה
ה 816׳ הזה העולם בשער ע פי ה מו  בחור. של תמונ

מו את אבל או הכתובת לקוראים. ניליתם לא ש
מו שזה מרת א מ אל״. יעקב ״ תי אל כלומר ש א :, מ
אל. יעקב של מנו לו שאלתי אי  מה •להודיעני נא הו

מו מז של ש א זה. מ
 תל־אביב איתן, עלי ד״ר

להו יואיל איתן עלי הקורא אם ברצון.
שלו. הדוקטור של שמו מה דיענו

? יודע מי ארבע
ש הזה העולם ם תשבצים לנו מני  לפענוח. וחידוני

סו אחת שפעם לבקשכם ברצוני  כוחכם אתם נם תנ
״ את ותפתרו זו. במלאכת כוז מבו ה  :-לקמן ״
איזו שרי מדינה ב :הדבר אפ

ת א.  שוקולדה. למכור אסור לממתקים שבחנויו
ז מותר בפוכות־עץ אך

ת ב. ת שבחנויו פו ר וביצים לעו ר אסו ם מכו  ביצי
ת בכל הרחובות. מדרכות על אד  — העיר קינו

? מותר
ם נ. ת שבאטליזי בחנויו ר למעדנים ו ר אמו  למכו

תר — הרוכלים אצל אך בשר, ? (בקוסמות) מו
ה״. ״רבני תואר תקבלו בדבר תצליחו אם כ בו מ ה

תל־אביב ותיק, קורא

 מבינה הזה״ ״העודם מערכת
 של הטרגדיה על יסודית חקירה

ש המעפילים אנית — ״פטריה״
חיפה. כנמל עצמה את הטביעה
 עלה מיוחד-במינו מיבצע אחרי

 על ידיה את לשים המערכת כידי
 - היסטוריים תצלומים של סידרה

הא שעת כעצם שצולמו תמונות
 והמנציחות בריטי קצין על-ידי סון
בולה. המזעזעת הפרשה את

מעפי כל אל כזה פונה המערכת
המאו פרטי אשר ״פטריה״, לי

 לפנות כבקשה להם, זבוריס רעות
 המערבת, ראיט אל דחוף באופן

 מהם לנכות אפשרות שתהיה כדי
מוסמכת. עדות

עון שבו ייי ה צו מ  ה
נפירטצ-ת ־ לאי

להם תיתי
 לעניינים הבא העולם סופר

 :מודיע מיוחדים
צפורי־ של גדולה להקה

 בשמי אתמול נראתה נפש
ה בחוגי לי נמסר תל־אביב.

 להן הקימו הם כי מפלגה
 של החדש הבניין גג על קן

 המים דוד בין הפועל, הועד
 ובין תה להכנת המשמש

המרגוע. כסאות
חקירות
חי הטווה גדול, עכביש

 בגן־ נתפס מסתוריים, טים
 הועבר הוא תל־אביב. הדסה,

 שם המשטרה, למטה מיד
רצו שעות 48 משך גחקר

 לא בקשתו, אף על פות.
המש תנ״ך. ספר לו ניתן
ה ראש שהוא חושדת טרה

מחתרת.
הצ כל מסר לא העכביש

ל מועמד להיות ודרש הרה׳
 זבובים. של משפט.
השירה מדור

 חכם. איש חית היה
 חלם. בלי־צל איש להיות

 — אסון! הוי — פתאונו אן
 בחשבון טעה הוא

לצל־בלי-אדם. והפן
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