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ברתור הזה

: המנהלה ראש
הררי שלמה

 שים אין j אותך תפסתי ! אתה כן, כן
 מחזיק אתה עצמו זה ברגע : בדבר ספק
 :מזה יותר הזה. העולם של גליון בידך
 הנאה של בחיוך ובכן, בו. קורא אתה

 אדם אתה — לקבוע לי הרשה אכזרית
 אפילו או תרבותיים אינטרסים כל חכר

טעם. של פרטנזיות
 בכלל שתבין לצפות אפשר איך אבל
 של השכלה נחוצה שעבורן כאלה, מלים
 אותן לך אתרגם ? לפחות הארץ קורא

 הנפוצים מאלה יותר, פשוטים לביטויים
׳מטומ אתה :האמיתי) מקומך (שם בשוק

 זה וגס־רוח. בור מכבודך, במחילה טם,
תסביכים אכול גם אתה : הכל לא עוד

 יודע בכלל אתה (אם וכותב מגונים מיניים
החיבור. ו״ו בלי לכתוב)

מא אינך ! עובדות יקר, קורא עובדות,
 קרא, לפניך. הן הרי הוכחות, לי יש ? מין

: בבקשה

 חמישי יום כי מודיעים ״מד,גימנסיות
 צעיר מורה (דברי במוסד״ שחור ״יום הוא

מת בהפסקות בתל״אביב). גדולה בגימנסיה
 העולם אחרי בנים של כללי מרוץ חיל

כש השיעורים נמשכים כן אחרי הזה...
 מורא ללא מרשרש, רבים לספסלים מתחת

 במשאל הצבעוני. הנייר פנים, משוא או
 בתל" הגדולות הגימנסיות באחת שנערך
 הכיתות תלמידי 150מ" 42 הודו אביב

 את בקביעות קוראים הם כי הגבוהות
הזה..." העולם

 עליל זה׳ עיתון של הקבוע קוראו אתה,
 כמובן. (פרט, חיובית תוצאה שזוהי לחשוב

 ח" של מרמתו הספסלים) תחת לקריאה
 כל בו מעוניין המשכיל שהנוער עיתון,

 כך שלו,״ ״הדינאמיות חמורה. טעות כך.
מש לאנשים כלל מכוונת אינה מסתבר,
 מגיש שהוא בזה ״מתבטאת אלא כילים,

 לא תל״אביב מצפון לבורגנים שבוע מדי
ה משכונת האופנוע לרוכבי מאשר פחות
 חלאת — יותר פשוטות (במלים תקווה
 מנות — הכותב) לדעת האנושי, המין

המי תסביכיהם לסיפוק גדושות שבועיות
ורכי פורנוגראפיה של גדושה מדד, ניים...

 קוראים אנו בתי־קפה. יושבי על לות
 פוליטיקאים... של אהבותיהם על רמזים

מגרות...״ פרונוגראפיות תמונות לצד
 לא מאד משפיעים הללו הדברים כל

 מוריו. על אפילו אלא הנוער על רק
 התלמידים על להטיל התחילו המורים, הם,

 כן לא שאם פורנוגראפיים. חיבורים כתיבת
 אחר חומר כל בהעדר כיצד, להבין קשה

ומצט חיבורים כותבים ״תלמידים בעיתון,
 השבועונים מתוך רפורטז׳ות כאסמכתא טים

לעצ מסגלים יותר, שגרוע מה או האלה.
 והבלתי־ ההיסטרי הסטאקאטו, סגנון את מם

 והצטע־ החיבור ו״ו השמטת תוך שקול,
 ״טיימס״ נוסח אחרות לשוניות צויות

לוע בעיתונות ביותר בקי שאינו (הכותב,
 התרומה שהם ^טיים), כמובן מתכוון זית׳

 הכתירה לתרבות 'הזר, העולם של המיוחדת
כתי סגנון אופייני הזה להיסולם העברית...

באחידות מדוריו בכל הנשמר מיוחד׳ בה

 חיבור, של ו״וים בלי טוטאליטארית, כמעט
 מוחזק זה סגנון והפועל. השם תוארי שופע
 פרוזה של לזו מעל אחת אוקטבה תמיד

 במצב הקורא את המקיים תכסיס נורמלית,
ה את עליו ומשרה מתמדת מתיחות של

 הוא בפרוזה סגנון העורכים. של היסטריה
ומ דעות להבעת מכשיר וראשונה בראש

באחי ביותר! אינדיבידואלי עניין כך שום
מת הזה העולם סגנון של ד,מטמטמת דות

 המטשטש בדוק, פסיכולוגי תכסיס גשם
 הכותב, של אינדיבידואליותו את רק לא

 הדעות את רבים במקרים הופך גם אלא
 הסגנון, של גלם לחומר המחשבה ואת

 עיתון בשום קיימת שאינה כפייה של במדד,
נורמאלי.״

 אילי המצוי דבר זהו — נורמאלי עיתון
 השבועונים בין היומיים. העיתונים בין
 ש״תקופת משום אותו׳ למצוא לקוות אין

 מהם, אחד על גם פסחה לא הזה״ העולם
פור דומים מיתרים ״על : הרעה למרבה

 ברמה כי אם הבשרים, שבועוני רוב טים
 השבוע, דבר אפילו מזאת.״ ירודה טכנית
 המגמה לז ״אופיינית שבהם, והחזק הגדול
 על״ידי ד,חפשי בשוק מעמדו את לחזק
וב בסגנונו בצבעיו׳ הזה העולם חיקוי

 ״עשוי הוא כי אם העריכתית.״ טכניקה
בקו רק המשתחרר מועט, עתונאי בכשרון

 מתמדת פרסומת לספק ההכרח מן שי
 מעניינים לא ומוסדות עסקנים של לשורה
 דבר גם ״לפעמים זאת בכל — ביותר״
 בתלם, צועד והמשעמם ההסתדרותי השבוע

 מונרו מרילין של שתמונתה הנסיון למוד
 העבודה תנועת של הרעיונות את מחדירה

 אי״ עסקניות של מתצלו׳מיהן יעילות ביתר
עובדות.״ אמהות גון

״אתד״ : בתכלית פשוטה היא המסקנה
 אדם אינך העורכים בעיני היקר, הקורא

לפ או אמיתיים, תרבותיים אינטרסים בעל
העור בעיני טעם. של פרטנזיות בעל חות׳
 כשם תגובות. מנגנון מאשר יותר אינך כים

 במחט, בשרו את דוקרים אם מזדעזע שאדם
 הם אם בקניה, שתגיב העורכים מצפים כך

 נהנה אתה שלדעתם יצרים כמה בך מגרים
קור עם נמנה אתה גם האם מגיויים...

?״ איהם

 עד הגעת אם !מטופשת שאלה איזו
 המסקנות כל על שהתשובה׳ מסתבר סאן,

 ללא חיובית, היא ממנה, הנובעות החמורות
ספק. של צל

 בעל נורמאלי, אדם אותו סן אם מיהו
ב הכותב ביותר, האינדיבידואלי הסגנון
 מחשבתית, כפייה ללא נורמאלי, עיתון
 הבורגנים על חלילה׳ נמנה׳ אינו ואשר
 המנסים בורגנים הזעיר תל״אביב, מצפון
 רוכבי על וייא רוחם שממון את להפיג

 סוף־ חשף אשר התקווה׳ משכונת האופנוע
 את העמוקה׳ לבושתו השמש, לאור סוף

האמיתי? פרצופך
 שכתר הארץ, כתבלב זהו ניחשת. נכון׳

 הבלתיימשו" האובייקטיביים׳ הדברים את
לעיל. הנזכרים והמתונים השקולים חדים׳

ם מכתבי
הזה״ ל״העולב בא הנ-מכורי

 צעירים, לצופים המפריעים הורים של הבעייה
בה בעייה היא )866 הזה (העולם או  היא אולם כ

ת עם יחד נולדה עו  יותר צעיד בהיותי הנוער. תנו
 למחנה או למצדה יוצא כשהייתי לי הורי נם דאגו

עה או בנליל העבודה טו לנסי או שא ב  לאילת. מ
 היא אלה עירוניים הורים המטרידה הבעייה אולם
 את לדוגמה לוקח אני להבא. בניהם של הדרך

שבטי באחד שכבתנו כ בתל־אביב: הצופים מ
ת נמצאים שכבתנו מחברי איש עשרים שבו  בהתי

שרה העובדת. ם כע ה״ל, מפקדים תפקידי ממלאי צ  ב
ם — 13 טי דנ טה סטו סי בר אוני ד דבתכניון ב עו  ו

ת העוסקים אחרים רבים עו ה חופשיים במקצו
ה... תועלת מביאים למדינ
עת לדעתי (לכן) ק צריכה הצופים תנו  מ־ למחו
תה מ ציות ״העדפת את סיכ שבות״ החלו  ד שבהתי

ך עליה ת מחר של המדינה אזרחי את לחנ ציו  ל״חלו
ם״. בכל שטחי ה

תל־אביב לשעבר, צופה
אמנם ת ... נו כו תיכם הלק נ תנו על מהתקפו ע  תנו

ע אד ת״ את ההתקפה בצד כתבתם לא מדו  ה״מצוו
שובה התנועה, שמבצעת חס (היא) ובהן) והח  בי

והפרברים. המעברות לנוער
ירושלים מודיעין, שבט מרקסי,

רי על רק כתבתם למה מכו  מבצעים על ולא הנ׳
ת של אחרים עו ת. נוער תנו מו אחרו  עקיבא, בני כ

שומר ם כל אשר בית׳׳ר הצעיר, ה  0(שלה כנ
שה מראה זה הרי מצליח לא הוא ואם מצליח

ם לא מדריכים ם לא ושהם דבר שום שהי  יכולי
ת ובעניי( החניכים... על להשתלט מו שתתפו הכ  שה

רי) מבו ת לא הרי (בנ׳ מו ת. אלא עיקר הכ כו האי
חיפה י., ח.

לקורא הזהב שכיל
או עתונכם. של ותיק קורא אני ך דווקא ל תו  מ

ך אלא לעתון, אהדה או הערכה רנש תו  כך מ
שהו בו שמצאתי ם וכמה בכמה החסר מ  עתוני

ך. יחיד אני ואין ענין. — והוא אחרים ת בכ או  מ
 העתון את קונים הזה העולם קוראי מבין ואלפים

ך רק ם אי־סיפוק מתו ב הנגועים אחרים מעתוני
ם... מחלת שעמו א שלכם הגדול היתרון ה ך הו כ  ב

ביל הזהב שביל את שמצאתם בו המו  של ללי
ך כיצד ידעתם אתם הקורא. שו מ  הקורא לב את ל

 מגליו־ (אך) בעתון.. עצמו את לשתף ולהניעו
שונים נותיכם שון נקטתם הרא  החל הפרזה. של ל

תיכם רו ת, מבקו טלניו  שאחזה ההתלהבות מן הק
שכם כשעלה לפרקים בכם ם. מקורי רעיון ברא  מסויי
שית להבלטה ועד ה מחברי אחד כל של האי

ע אני מערכת... שאל מעין שתערכו מצי קור מ
ח מין אים, כו בי וי מ פן על פו  וההבעה הכתיבה או

עונין שהקורא הדברים ועל שלכם א מ צו מ  בעתון ל
טוב.

 צה״ל מקרב, עמיר רב־טוראי
 נשא שלא מקוב לקורא הזה העולם תודת

 לו פתוחים הזה העולם טורי בבקורתו. פנים
העתון. דרכי על בדיון הקוראים ולכל

אלנכי כרחוב לינץ׳
צוננו ת בר דו הו שה לסמל ל שלו ש השוטרים ול

ת המון מידי חיינו את הצילו ס ס שרצה מו שו ע  ל
ט בנו שפ ו. עוון ללא לינץ׳ מ פינ כ  ארעה התקרית ב

 למאי 23ב־ בתל־אביב הגדול בית־הכנסת ברחבת
שעה 1954 מנו הלכנו :בערך 20.30 ב תו ליד ל

תקלנו בית־הכנם,ת ת ונ  ברחבה. גדולה בהתקהלו
ת מתוך שנו סקרנו ת ניג  ההתקהלות היא מה לראו

ש וראינו שלו ת כ או  אחר רודפים וזקנים צעירים מ
מוכר אדם ק לנו ה שעבר כאצלני ע וחרותניק ל שב  מו
״, וצועקים כיום ט! ס י מנ קו ״. ״ ! ז ו ב או עד ״  שב

עברנו המתקהלים אחד צעק וחלצוהו שוטרים  ל
/, ״הנה ׳ ם! טי ס י נ מו ו קו סנ כנ ת הו ערבול  של למ

ף ה שהחל אספסו תנו מכ  וללא רחמים ללא או
שרות צדנו אפ מר או להתגונן מ ת לו  את לפחו

ם• לא שאנו האמת מוניסטי  ארבעת אילולא קו
ת שספגו האמיצים השוטרים כו בוננו על מ ש  ח

תנו. רוצחים ספק, ללא היו, או
תל־אביב כהן, י. יעקבי, יעקב

מזהית של זהותה
א. קו אנ ד לתה הפסי ת בעמו ר ח א  המזהית את ה

שית שנייה). הפעם <זו הטפ  בערב חזר בעלי ה
 )866 הזד. (העולם המזחית את שקרא ואחר הביתה
העתוו. את לקנות להפסיק החליט

 גבעתיים גורדון, יהודית
מב שבמזהית, הפגם את זיהה הזה העולם

 הקוראים רצון את להבא, להשביע, טיח
גורדון.

כבר אז כבר, אם
ר את לקחתם מניין יודע לא אני פו  שאני הסי

ע עומד סו (העולם בה ולהשתקע אפריקה לדרום לנ

 לקורא■ ספרים
הזה׳• .׳העוד□

 ״העולם פותח זה כגליון
ספ הספקת בתוכנית הה״
 ש- הספרים לקוראיו. רים

 יימכרו זאת כתוכנית ייכללו
כהנ המעונינים לקוראים

 למחצית עד גדולות, חות
התוכ פרטי ממחירם. ויותר

.17 כעמוד ראה נית

לו ).866 הזה ע. רציתי אי סו שה הייתי אז לנ  עו
דם, זאת עו מקו שהצי ה. לשחק לי כ  שם באנגלי

ת מ א מצויינים. תנאים לי הציעו ב
ראשון־לציון חודורוב, יעקב

אפס יש הגדלה
שים אחד אני סי שקנו האנ  של הנרלות כרטי

ם נשף טי דנ  לפי בחיפה. העברי התכניון של הסטו
 בליל ההגרלה נערכה ההגרלה. ברטים על הכתוב

ס לדעת רציתי הנ״ל התאריך לאחר .14.4.1954ה־ א  ב
ם באחד זכיתי  לברר הצלחתי לא היום ועד הפרסי
ם זאת. אתי לא בעתוני ם ;מצ  את שקניתי במקו

ת את ידעו לא הברטים צאו  כתבתי ;ההגרלה תו
אין לתכניון ה. ו ת שתי תמורת עונ ש הלירו
ת פרם, לא אם לקבל יכלתי שילמתי בה. לפחו שו ת

תל־אביב בן־משה, יצחק
רפואה חיל תפקיד

תר מודה אני אה הכתבה על ביו ל על הנ  חי
ה א ת רפו לי ת יום בנ מאו צ ע חעולם ה .863 הזה ( ( 

מר כי בדעה הנני  לידיעת להביא יסייע זה הו
ב התפקיד את הציבור שו ח טל ה ל על המו  חי

אה. הרפו
עצמון, א. אלוף־משנד,

צה״ל ראשי, רפואה קצין
~ לא ק ר

 : שאמר איש היה היה
 כספסר.״ נתפס כנסת ״חבר

 אחד לא במזננן,
: נפחד אז התלחש
?״ שהוזכר השם מה חבר, ״סלח,

נתניה גלעדי, איתן
הלא-נבון הדפוס

מר את שקראתי אחר א מ טפל ה על המ פו ס ב פו ד  ה
עסקיו נרינוואלד יעקב  (זזעולס בארי קיבוץ עם ו

שרת בארי חבר תפסתי )861 הזה ך אתי המ תו מ  ו
מר... את לו הראיתי להקניטו רצון א מ  הייתי ה

עונין האמת. מה לדעת מאד מ
 צה״ל לורבר, עזריאל

 הקורע ימצא בארי קיבוץ דעת חוות את
להלן. לורבר

בינו לנ שת מתהילה ... ד פר האל  זחה (העולם נרינ
ע )861 שפחתו ברנ תה שמ ת על אלינו פנ להת מנ
ו כחברים. קבל סינ ם את לקבל ני מו סי הידי מכ
תה על עות שפחה. או שים שהננו כפי מ  לנבי עו

ה חדש אדם כל שה אלינו הפונ  יעקב זו. מעיז בבק
תנו העלים נרינוואלד א  במשק. היותם דבר את מ

ה כל לנו היתה ולא לבז, קודם אחר ב ד סי  ננ
קבלתם.

ר רק אם לפני ימים מספ ש מקרה ובדרד בו  נוד
שק היו שהם לנו האינפורמציה אהד במ  שקבלנו ו

תם תו אודו או  ומה בהחלט. שלילית היתה משק מ
ע נם. ד שנו ק״י, מינה של חברותה דבר לנו מ מ  ב

ם לקבלם לא החלטנו שו פז... ב שה או  שנייד, פר
ת שהיא פ ל סו ה ועד מההילהה מ פ ת היא סו ש  פר

שלנו. הדפזם
ק זה איז א מטפי ש מהחו׳ו אדם שיבו  במרי? ״וינ

ס״ בית להקמת ר דפו ש ״יפעל קצר זמן וכעבו  מכב
ם א הדפו מלו ר״. ב ת הקמת לשם הקיטו ס בי פו  ד

ד יש שקעה צוי תר רצינית בה שרת ביו  סד־ ובהכ
ם דים, אי רכים מכונ ת רמה בעלי וכו עי עו־ מקצו  מ
כוז לה. הנ א ו אנו הו ת את הקמנו ש ם בי  הדפו

שקענו שנים חמש לפני שרות בו וה לי אלפי ע
רות.

שרנו העובדים חבר את ד הכ כן. לפני הרבה עו
מוני באדם תלויים מלהיות רחוקים שהיינו כד  אל

א אחד על לנו להקים שיבו ה. מפ כז
בארי הקבוץ מזכירות

השלס
הבא

עון שבו  המצויר ה
לאי־נסורםציה

 המחירים את להעלות כיצד
 האינדבם את להעלות מכלי

בממשלה ולהצליה
 קרנג׳י. אשכול לוי מאת
שמורות) הזכויות (כל

 המי הכלכלנים בין שררה קדם בימי
המ עלית כי־׳ התמימה הדיעה פגרים
 של עליה אחריה לגרור חייבת חירים

 הנכון. הוא ההיפר המחיה. יוקר אינדכס
 היא המחירים ע'ית נאורה, במדינה
 האינדכם• להורדת האמיתי הגורם

 הדירה שכר עוד כל פשוט. הוא הדבר
 לשלמו, הפועלים בידי ויש נמוך הוא

 האינדכם. .מן חלק בצדק, מהווה, הריהו
בצורה עולה ששכר״הדירה ברגע אולב

עוב לשלמו, הפועלים בידי אין ששוב
 במקלטים לגור מטבעם הפועלים רים

 כל היינו ציבוריים, ובגנים עזובים
 דירה״ ״שכר בסעיף הכלולה ההוצאה

מאליה. נעלמת
 לנו תבהיר שיטתית •מדעית מחשבה

 מצרכי כל על כמעט חל זה שכלל
הנסי מחירי עולים למשל, אם, החיים׳

 ושוב מעדיפיב, שהפועלים ברור עות,
ה נעלמת ממילא ברגל. ללכת בצדק,
 שבמקרה שיגיד מי יימצא הנ״ל. הוצאה

 אולם הנעליים, סוליות סעיף יעלה זה
מדי על״ידי להתגבר אפשר כך על גם

 מחירי העלאת של רגת־מעוף ניות
 הפועלים, יעדיפו זה במקרה הנעליים.
 דבר יחפים, ללכת הפשוט, בהגיונם
יותר. עוד האינדבב את שיוריד

 בעבר בציפורניהם הנאחזים כלכלנים
ל טבעי סייג יש כי יטענו המעובש

 וכדומה. הלחם צריכת כגון זו׳ שיטה
 פתרון נמצא שטרם להודות חייב אני

ית אם אולם זו, כאובד, לבעיה יעיל
לקוות יש הנוכחי, בקצב המדע פתח

ם ל עו w! 867 ה o


