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^ ׳ ׳

 לשכנע צבורית במערכה ■הפותח עתון י
 בעיה לגבי עמדתו בצדקת הקהל דעת את

 קלה. תהיה לא דרכו כי יודע מסוימת,
 מאומצת, ושיכנוע הסבר עבודת דרושה

 לשנות כדי ארוכות, שנים במשך לפעמים
 היא הדרך הקהל. דעת על להשפיע או

 במערכה הוא המדובר כאשר יותר עוד קשה
 הפוגעים בגילויים הקיסורה שחיתות, נגד

ל היוצא עתון ציבור. ובאנשי במוסדות
רחו לעיתים שרק יודע זו, מעין מערכה

פרסומיו. של החיוביים הסירות את יראה קות
גי סדרת פירסום תחילת בפני כשעמדנו

 של הקלעים מאחורי המתרחש על לויים
במ טירונים היינו לא הישראלי, הספורט

הת תהיינה מה ידענו זה. מסוג ערכות
למע להכנס החלטנו זאת בכל אם גובות.

היש בספורט השולטים נגד הצבורית רכה
 זה בעסקן לפגוע כדי זה היה לא ראלי,

 ו־ ההזנחה את לחשוף רק רצינו אחר. או
 הישראלי, הספורט בגוף האוכלים הרקבון

מפוקפק. מסחרי לענף אותו והופכים
 מטרתם עצמם. לשם גילויים אלה היו לא
 הספורט שבעסקני הנאמנים את לעורר היתד,

הלי לתיקון בשורותיהם, טיהור לעריכת
 לפעילות לגנבים, פירצה הפותחים קויים
 כשהתחלנו הספורט. לטובת ורק ,אך הוגנת

 מאוד. רחוקה המטרה נראתה בפירסום,
★ ★ ★

 פיר־ אחרי כבר כאשר, לטובה הופתענו
 לאז־ הגיעו בסידרה, הראשון המאמר סום
הספור הקהל דעת מרעישות. תגובות גינו
 גילויי לצידנו. מיד התייצבה בישראל טאי

 שחשבו מה את למעשה הביעו הזה העולם
 אפילו שנים. במשך הספורט אוהדי רבבות

 בעסקני מלפגוע שנזהרה הספורט, עתונות
 חקירה תבעה בפרט, והכדורגל הספורט,

הזה. העולם האשמות של מידית
נס עליה בישראל, לכדורגל ההתאחדות

ל מיהרה הראשונה, הפירסומים סדרת בה
 אה הכחישו דובריה להתקפת־נגד. צאת

 לעתונות הודיעו להם, שיוחסו האשמות
 העולם גילויי על היום לסדר עוברים שהם
 מערכת היתד, דעת־הקהל, מול אולם הזה.

אבודה• מערכה לכדורגל ההתאחדות
 הראשון, הפירסום אחרי ימים חודש עתה,

 זרע של הראשונות התוצאות לנבוט החלו
 בשדה דוקא נבטו והם שזרענו. האמת

לכדורגל. ההתאחדות של הקוצים
 אטומות. אזניים על נפלו לא דברינו

ל שהתביישה למרות לכדורגל, ההתאחדות
ליקו וכמה כמה לתקן החלה בכך, הודות

הזה: העולם חוקרי הצביעו עליהם יים,
ו הגביע למשחקי ההזמנות •וטלו •

 לא־אכזב מקור ששימשו' בכדורגל, הליגה
כספים. וגניבת לספסרות

ש כרטיסים, מכירת שיטת חוסלה •
 חדשים, למשחקים קודמות מתחרויות נותרו

 התחרויות לכל כרטיסים של מלאי והובטח
הליגות. בכל

עבו לגבי המיכרזים שיטת הוכנסה •
 לכדורגל. ההתאחדות על־ידי הנמסרות דות

 כתוצאה נמסרות אלה עבודות היו בעבר
 שוחד תשלום אחרי או אישיים, מקשרים
 ב- ההתאחדות תצא עתה בדבר. לנוגעים
להד זכיונות מסירת לגבי אפילו מיכרזים

כדורגל. לתחרויות תכניות פסת
 במגרשים הנעשה על הפיקוח הוגבר •
הכרטיסים. מכירת סדרי ועל

הראשון. הפרי רק היה זה
★ ★ ★

בפירוש שהודיעה אחרי שעבר, בשבוע

 בקשר היום לסדר עוברת שהיא לעתזנות
ה ההתאחדות כינסה הזיה, העולם לגילויי

.בהש עתונאים, מסיבת. לכדורגל ישראלית
 המחוזי השופט ההתאחדות נשיא תתפות

 למטרה כונסה זו מסיבה לאם. יוסף ד״ר
 ההתאחדות, נגד -המרירות את להפיג אחת:
הזה. העולם פירסומי אחרי
דב לבירור עתונאים מסיבת זו היתד, לא

 הזה, העולם נציגי תשובה. למתן או רים
 אפילו הנדון, במקרה המאשימים שהם

 רק קיומה על קראו למסיבה, הוזמנו לא
 מה על לנו שידוע מה כל היום• למחרת
 בעתו־ שפורסם מה הוא זו במסיבה שדובר

תשו מהזזה אינו שפורסם, ומה אחרים. נים
הזה. העולם האשמות לגבי מטהרת בה

העם אויכי
 על שלבם המערכת תנובת את קראתי

 וקיבלתי .),1055 הווו (העולם החטיפה פרשת
 עצום, קוח שקיים לדעת נוכחתי רב. עידוד

 עם ולהתמודד להמשיד ביכולתו יש אשר
 של איצטלה הלובשים התחתוז העולם אנשי
 עצמם את לזהות הפוחדים וסדר, חוק אנשי
מחתרת. כאנשי עצמם את מעמידים ובבד

ה מחתרת פעולת היא כלפיכם פעולתם
 ״היד אשר מחתרת כליה, לקראת חותרת

פעו את ההולמת הסיסמא היא השחורה״
לותיה.

מגדל ג׳ינו,
 ההולם מתהילים קטע לצטט לי נא הרשו

 מסוד ״תסתירני נתונים: אתם בו המצב את
 כחרב ■סננו אשר או:: פועלי מרגשת מרעים
במס לירות מר: דבר חיצם דרכו לשונם
יחזקו ייראו: ולא ירהו פתאום תם תרים

 אמרו מוקשים לטמו: יספרו רע, דבר למו
חפש תמנו עולות יחפשו למו: יראה מי

 אלוהים וירם עמוק: ולב איש וקרב מרפש
עלימו ויבשלימו מכותם: היו פתאום חץ

בם.״ ראה כל יתנורדו לשונם
ירושלים בר־כיכבא, יצחק

 אליכם שלוחה ננדכם, המשטר מלחמת עם
ל שבחרתם הדרר אמנם פחד. אל ברכתי.
 העם. אולם• מכשולים, מליאת היא עצמכם
 ומקוה הרשע, ננד הצדק מאבק עם מזדהה
 תצוף המים פני על צף שהשם! שכיסם
הדבר. בנפשנו 'בי כוחה, בכל ותתנלה האמת

נתניה שלום, נוה 'רחמים, יצחקי
 מדעתם, יצאו המשטר שראשי כנראה

 הזה העולם עורכי את לצרף החליטו אם
 בבז- להם די לא האם העם. אויבי לשירת
 במש־ בבתי־המשפט ומתגלים ההולכים יונות
 אפילו אם העם״? ״אויבי שאר נגד פטים

 להודות נאלצו המשטר שבידי העתונים
 המשפטית המערכה של הראשון בשלב כי

 המשטרה נחלה הזה העולם עורכי נגד
 הם־ יהיה מה מראים ברור ובזיו:, בישלו:

זה. בזיו: של יסבו
תל־אביב כהן, ראובן

השביתה אחרי
לבי על שמעיקים דברים כמה ויש הואיל

לאם השופט
 שהעולם האשמות הוכחשו מסיבה באותה

 ש־ האשמה כמו מעולם, השמיען לא הזה
 כרטיסים הדפיס ברים צבי ההתאחדות גזבר

שלו. הפרטי בבית־הדפוס למשחקים
 של מחדש מכירתם פרשת אחרת, מקודד,
 שאין לאם הד׳׳ר הודיע ישנים, כרסיסים

 שדרושה אלא כזו, במכירה דופי מוצא הוא
 העולם שטען מה בדיוק זהו טובה. ביקורת

 ההוכחה את פרסמנו שאנחנו אלא הזה,
ביקורת. כל היתד, לא כה שעד

 טיהרה זו עתונאים משמסיבת יותר אולם
 החשדות. את הגבירה היא ההאשמות, את

 הספורט עורך ארזי, יחיאל השבוע כתב
 עלינו ״נאמנים ראשי: במאמר הארץ, של

 קשה אבל לא* השופט כבוד של דבריו
כשו הכל שלא ההרגשה מן להשתחרר לנו
ת... רה אי שההתאחדות מסתבר בהתאחדו
 ודברים בכדורגל, הנעשה על מפקחת נה

מעיניה.״ נעלמים רבים

 העולם גילויי תוצאות ניצני רק הם אלה
משוכ אנו הדרך. ראשית רק זוהי הזה.
 חלק של וישרם דעת־הקהל, לחץ כי נעים
 כמו הכדורגל, בהתאחדות מהיושבים ניכר
 לבסוף יביאו לאם, הד״ר ההתאחדות נשיא

 כדי העכורה, ר,אוירה של מלא לטיהור
בארץ. הכדורגל לספורט בריא יסוד להציב

0  ^

המ על לכם ולספר אליכם לפנות החלטתי
 ה- אחרי אצלנו, חשוררת העגומה ציאות
 נטיה עכשיו ייענה באתא. הגדולה שביתה

 התמורה, את לנו להוריד ההנהלה מצד
מ הם העבודה. פריו: בעד מקבלים שאנו

 ומבקשים ייצור, מהנדס מכונה לכל ביאים
 המשכורת את העבודה. על דו״ח לתת ספנו

 מהו וברור המפעל הנהלת נזשלסת למהנדס
 למרות היום, עד עליו. חותם שהוא הדו״ח
 לגו איו השביתה, בתום שהושג ההסכם

ה נציגי בה-עתתפות ייצור מועצת עדיי:
פועלים.

אז מ ..  גורם להיות הועד חדל השביתה .
 רוצה שלא מי העובדים. בעניני כלשהו
 צרות לו צפויות נוספות, שעות לעבוד

 להפוך ההנחלה רוצה כזו בצורה צרורות.
 את מוצא שמדבר מי כל לעבדיה. אותנו
 מכתב תפרסמו אם השחורה. ברש־ימה עצמו

המלא. שסי את תדפיסו אל זה,
כפר־אתא נ. מ.

ץ טוב יהודי רק
 שתיקה ביכרתם שלא בלבי זו לא .. .

 .)1055 הווז (העולם בנימין ר׳ של למותו
ב העומד מונח כענק, אותו הצגתם אלא

ש העובדה עצם הרוחנית. לדמותו סתירה
 על לחפות צריכה אינה טוב יהודי היה

 האינטרסים את בעקביות שירת שהוא בד
לנו. העוינים של

ירושלים הללי, י. יצחק

סופרים שכר
 התקלות על הסיפור את לקרוא הופתעתי

מ זה שנערכה במסיבה כביכול לי שארעו
 ,).1055 הזה (העולם הנשיא בבית קרוב

מעמר, באותו שאסרתי דברי, שאר בי:
 והעפר הכוכבים משל את הזכרתי אמנם

 פתחתי זר, דמוי בהעלותי אד ט״ז! זמנילה
 אמה אומר: המקרא) (ולא ״הכתוב ואמרתי:

 כשהם לכוכבים. ומשולה לעפר משולה זו
 עולים וכשהם עפר, עד יורדים — יורדים

 שיסעני לא ואיש לכוכבים,״ ער עולים —
דברי את לתקן כדי אלי ניגש לא והרב

 שנשמע, הנאום בתום ידי את ללחוץ אלא
מרובה. בהקשבה במדומני,

החורש עין קובנר, אבא
 נופל בכוכבים, שנגע אנשי* מדור כתב

 שנמסר סיפור נכונה הבין שלא על עפר עד
המסיבה. ממשתתפי אחד על־ידי לו

 הזה (העולם בעתונכם לקרוא שמחתי
 קובץ על החיובית ביקורתכם את )1051

 רשיסח־ בסוף אולם אכזב״. ״נשר סיפורי
 שאינם ביאוגרפיים פרטים נמה מסרתם כם

 משפה־ על הסיפור כל למציאות. מתאימים
באיטל והמיוחסות מהעתיקות ״שהיתה הי

 רק היהדות אל ושבה כולה שהתנצרה יה,
מה מצוץ אינו אמנם מספר״ דורות לפגי

 בקובץ, הסיפורים נאחד מובא הוא אצבע:
 היא האמת סיפור. אלא אינו הוא אולם
 ישבה משפחתנו שביוון, סלוניקי יליד שאני

 איש התנצר לא ומעולם דורות כמה שם
 לחזור צורר לו היה לא כר ומשום מהם

 מפקד הייתי באצ״ל זאת מלבר לוהדות.
 לגדוד פלוגה בין נע שגדלה יחידה נדוד,
*•- צבאי.

תל-אביב ־■רקננזי, א. דוד יי ׳

מיעוטים בעיות
 התחיל קאסם, בכפר .הסולחה אחרי. סיד
 ־■הכפר. בתור להתרוצץ תליכנסה מס סנוןל

 לירות ססא דרש ניגש ו ליו א יוראשון 'מהאיש
ה לו היה שלא וזאיש, ערעור. שום ללא

ה עד'פוף• לחכות מהמנהל ביקש סכום,
 בנו מירושת חלקו את שיקבל אחרי שבוע,

 הסכים המנהל ל״י. 700 השווה ההרוג,
 הפיצויים את שישלמו אחרי עכשיו, לחכות.
י הכפר שאנשי בטוח כפר־קאבם, לנפגעי

ההכנסה. לסם מהם המניע כל את שלמו
כפר־לואסס קאסמאי,

 קר• לשכולי טובה לעשות רצה רשיש אם
 י■ להכיר לו .כדאי היה קאסם כפר בנות

המ בכפרי שהוצבו הקצינים את שכולים
 לאחרונה, שהתברר כפי ואשר, הרבים שולש
 ירחמו. אללה פקודת את מלבצע נמנעו

 ולהעלות בהם להתנאות יש אלה בחורים
להערצה. ראויים הם נם. על אנושיותם את

ליםירוש מר,מוע אליאם

 תלמידי לו קוראים כד ■ רוברט האח
 טרה למנזר השייד בבית־הספר השמינית

 גזענית פעילות מקיים — בנצרת סנטה
ל שייר זה, אמריקאי אח השעורים. בעת
 אותם. ומכנה לתלמידים בז הקתולית, עדה
 אחת פעם מלוכלכים״. ,.ערבים השאר, בין

הש על-ידי עמו עליונות את להוכיח ניפה
 הנעל לצורת האמריקאית הנעל בי: וואה

הכ זה בזוי מיחס כתוצאה הערבי. שנועל
נמ שעודה שביתה השמינית תלמידי ריזו
 העטלפים על לפקח שיש סבור אני שכת.

ב נמצאים שהם לדעת להם כראי האלה.
רוק. בליטל ולא שבישראל, נצרת

נצרת ערבי, מורה חלאק, זוהר

 ההברחה רשת על האחרונות, כתבותיכם
 אה־ פליליים נושאים ועל בחיפה שנתגלתה

 בשטח בטיפול ניכר שיפור על העידו רים,
 האחרונה בכתבה אולם בעתונכם. הפלילי

 ש״ כתבתם קסטנר ד״ר רוצחי משפט על
 המילים את הכנים כי'ץ מיסה המפקח כאילו

 רז של עדותו לתור קסטנר״ בדייר ״לפגוע
 את בטעות כ״ץ המפקח ציטט למעשה שסר.
 דו״ח בתוך אלה מילים אמר כאילו שסר,
 הסיור לאחר שהגיש הפשע, מקום זיהוי

תל־אביב שוטר,

ספורט עסקי
ה ׳עהתאהדות בעתונים השבוע קראתי

 להכ• כדי עתונאים מסיבת כינסה כדורגל
 הנעשה על בנילוייכס שנכתב מה את היש

 אלה לאנשים אין האם ההתאחדות. בתור
 כי הודיעו שעבר בשבוע דק בושה? כל

 והנה האשמותיכם, על היום לסדר עירו
עתונאים. מסיבת מכנסים הם

תל־אביב קוטר, דן

 ״סוחרים הכותרת תחת שהופיע במאמר
 ).1055 חוה (העולם כרורנלנים״ בזיעת
 חסר־ שטרלינג לירות 100 של לשטר בקשר
מופיעים פאלקירק, לקבוצת שנית: הערר

 השטר את שקיבל טען, כהן ״חפציה המלים:
 איזה לי שהיה תוקף בכל מכחיש הנניספולאק."

 היה סמיצ׳ק שסר הסכומים עם שהוא קשר
 הכדורגל קבוצת הנאת בעקבות לקבל צריך

, פאלקירק.
רמת־גן פולק, אגון

 על בכתבתו נלזר, ש״ע של התרברבותו
עו )1055 הזה (העולם לניה נגד המשחק

 לגיה שייע, הגדרת לפי אם נבול. כל ברת
 אנחנו אז בכדורגל, בינונית קבוצה היא
תל־אביב. מכבי מהי יודעים לא

חיפה סלביצקי, מנחם צ׳יזיק, יעקב
החלומות אחרי נופש

 את לפרסם תואילו באם לכם אודה
הנאים: הדברים

ה הנחלת לי הבטיחה בקשתי לפי א.
 ימים חודשיים של חופשה הקאמרי תיאטרון

 שהיה הטאסץ סן להנפ׳ש שאוכל מנת על
 החלומות״, ב״נערת תפקידי בבצוע בריר
 פעם, 140 זה בערבו ערב סדי המוצג מחזה
 שבועות לשחק שנאלצתי מאחר ביהוד וזאת
חולה. היותי אף על מספר

ה התיאטרון הנהלת חברי דעת לפי ב.
 יש עמה* רעים תמימת ואנכי קאמרי,

 לבצע היכולות צעירות שחקניות בתיאטרון
 ועל רבה, בהצלחה הסנדלרית תפקיד את
 הצגת סיום עם חופשה אותת לי הובטחה כן

מ שוחררתי ומאידך החלומות", ״נערת
הסנדלרית. תפקיד

 אחזור חופשתי לאחר כי מאליו מובן נ.
בתיאטרון. הסדירה לעבודה

תל-אביב מרון, חנה

1056 הזה העולם


