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ש ביותר המשעשעים הסיפורים אחד

 שבי' כמה לפני אלי הוגנב אי־פעם שמעתי
 נושא ששימש חשוב, בעסקן נגע הוא עות.

 גילתה הכתבה הזה. בהעולם גדולה לכתבה
 שיטות על בלתי־נעימים פרטים וכמה כמה

פעולתו.
 בכיר פקיד הופיע הגליון, הופעת למחרת

״נז עסקן. אותו של במשרדו ביג׳י מחוגי
 קרא הזאת,״ הכתבה את לקרוא דעזעתי

תבי ומיד תיכף להגיש ״עליך בהתרגשות.
דיבה!״ הוצאת על עה

 לא למה אני? ״למה העסקן. תמה ״אני?״
 פקיד לאותו בעדינות והזכיר למשל?״ אתה,
 להאשמות נושא מכבר, לא שימש, הוא שגם

המסדים• בשבועון מוחשיות
 הרבה בקול הפקיד, השיב תבין,״ ״לא,

 יכול. לא אני שונות, ״מסיבות נמוך. יותר
 את לעשות חייב שאתה סבור הזקן אולם
זה!״

 הוא העצה• על באדיבות הודה העסקן
התביעה. את הגיש לא

★ ★ ★
ה המערכת של קיומה שנות בשמונה

 על אחת תביעה אף הפסדנו לא נוכחית,
 עתונים יש אם יודע איני דיבה. הוצאת

 כשמדובר אך בכך. להתפאר היכולים רבים
 העולם כמו■ חשובים כה אויבים בעל בעתון

 בפה והמגלה בשמו לילד לקרוא הרגיל הזה,
 ניכר הישג זהו יודע, הוא אשר את מלא
מאד.

 הקיים הישראלי החוק בחוק. אינו האשם
 הוא מאד. יעיל הוא דיבה הוצאת לגבי

 בו יש ואזרחית. פלילית תביעה מאפשר
 תביעה להגיש לך כדאי אחד: עוקץ רק
 אם נקיות. ידיך כאשר רק דיבה הוצאת על

 כדאי להסס. מה לך אין טהור, מצפונך
 על" שהוגשה הפלילית התביעה לתבוע.

 חטיפת עם בקשר מפא״י, שבועון נגד ידנו
תוכיח• תבור, אלי

 להגיש כדאי לא לעולם זאת, לעומת
 והידיים טהור, אינו המצפון כאשר תביעה

 מוכרחה המשפט במהלך כי נקיות. אינן
 דווקא תשתקף תמיד לא להתגלות. האמת

 אפשר לפעמים כי — הסופי בפסק־הדין
 חלק הכללת בעד משפטיים בטכסיסים למנוע

או הראיות. בחומר שהושמעו העדויות מן
ה זו והרי — וישפוט ישמע הקהל לם

דיבה. תביעת של האמיתית מטרה
★ ★ ★

 מש־ כמה לארגן מישהו הצליח לאחרונה
שכמה מכיוזן הזה. העולם נגד פטי־דיבה

 לפרסם נוהגים הארץ) (ובעיקר העתונים מן
 להעולם כמזיקות להם הנראות ידיעות רק

 ההמשך את היום למחרת ולהעלים הזה,
 לקבל לך שקשה יתכן לנו, כמועיל הנראה
הנעשה. על ברור מושג

דיבה משפטי לגבי הזה העולם מדיניות
עובדות איש לנו כשמביא פשוטה. היא

 כל בכתבה שטעינו אותנו ומשכנע חדשות
 ברצון, הדברים את מתקנים אנו — שהיא

 איננו תביעות. או באיומים צורך ללא
ב להודות לעתון היא בושה כי סבורים
 כבוד. לו מוסיף רק הדבר להיפך, טעותו.

היש בעתונות מאד נדיר נוהג שזהו חבל
ראלית•
 צדקו כי משוכנעים אנו זאת, לעומת אם,

מו אנו איומים. שום יועילו לא דברינו,
 אמונה מתוך המשפט, כס אל ללכת כנים

 רק לא תתגלה המשפט במהלך כי שלמה
עד לציבור תתברר גם אלא דברינו, צדקת

 נלילי, לילי בלור, ש'יע בר־רייו, מנשה
 הרסה, אברהם ורד, רווזי הורוביץ, רויר

 אביבה מסים, אלכם מנצור, י,׳מאללה
הרן, שלמה עינו, ומום
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 של החקירה דרכי ויסודיות אחראיות כמה
הזה• העולם צוות

 ועומדים התלויים המשפטים כי מקווה אני
 לך כדאי המטרה. אותה את ישמשו כיום

מהלכם. אחרי לעקוב
★ ★ ★

הבא: הסיפור את לי סיפרו השבוע
 מהתעללות קשות סבל בפולין יהודי ילד

 ודלא- בשם ילד עמד המציקים בראש חבריו.
 האנטישמיות. בעקיצותיו במיוחד שהצטיין דק,

ל לעלות הילד הורי החליטו לבסוף
ארץ.

 לבית־ הלך הילד בסדר. הכל היה בארץ
 עד ופרח. שמח חבריו, בין התאקלם הספר,
בבכי. ממרר הביתה, חזר אחד שיום

המבוהלים. הוריו שאלו קרה?״ ״מה
ה התשובה היתד, ארצה!״ עלה ״ודלאדק

קצרה.

העצר יורש
 הימי! מפלנות של שאיחוד! ספק אי•

 ממרומי מבאי׳י את יפיל )10)59 הזה (העולם
 לאחד איר היא הממשית הבעיה הפיסנה.

 טיפחו אלה מפלנות ששתי האידיאולוגיה, את
 אחרת או זו מפלגה אם שגים. במשר לעצמן
 על המרכזיים מעקרונותיה אחד על תוותר

 לשלטוו אלטרנטיבה שיהיה כח להקים מנת
 מוטב מראשיתה. פסולה זו דרר הרי הקיים,

 לידי ולהגיע הרעיונות את לאחד יהיה
 נולד־ הלאומי הליכוד בראשות יעמוד פשרה.

 יבוא הקיים שלמשטר העיקר בניז, או מ!
סוף. כבר

ירושלים הללי, שאול
 הזה (העולם נולדמן מד״ר נלהבים אתם

 תואמות שדיעותיו לכם שנדמה משום )1009
 לבנות קל לו וגם לכם נם ריעותיכם. את

 דבר לבצע עליכם כשאין באויר, מגדלים
 שנולדמז, סבור אינני עצות. לתת רק אלא
 אזרחיה, וחי־ הארץ בחיי מעורה שאינו אדם

לידיו. היקלטו! רם! את יטול אם יצליח
תל־אביב קידר, חיים

אז מפלגה תקום אם האיש. הוא גולדט!
 לתמיד רבים יפקפקו בישראל, מאוחדת רחית

 יהיה אם בניז. מנחם בראשה יעמוד אם בה
 איחוד של 1 מספר האיש גולרם! נחום

 הרבה תאסוף כזאת שמפלגה ספק אי! אזרחי,
קולות. יותר

תליאביב מילר, ב.
בגיל אינו האסון
 הפנימי המאבק על מאמרכם קריאת אחרי

 (העולם החצר, וקבוצת מאיר נולדה בי!
 רנלי הדחת באילו לחשוב אפשר )106ד הוה

 על-ידי השניה, העליה דור מפא״י, ותיקי
 דחילקום! אסון. מעי! בו היה בינ׳י, צעירי
 הוא זו משמרת בהחלפת אישר היחיד האפו!

 יכולת כל הראו טרם אלה צעירים כי בכד,
אידי של והפסיד העמוק הבוץ ם! להשתחרר

קוד דגלו בה ומגוונת, מאובנת אולוגיה
 היקרים הנפש צפורי סבל להשתחרר מיהם,

 מוטעה פוליטי קו אופן, בכל למיניהם.
 האיום שהקץ כמו כלשהו, חוסר על עדיף

קץ. ללא האיום ם! טוב
תל-אביב דלמר, יורם

ארטילריה לוח
 את להחליף הדורים למשרד־החוץ, לבי-לבי

 ),11170 הזה והעולם קע״ם בשם רע״ם השם
מדי. רב כבוד אל־נאצר לעבר לתת שלא בדי

ש אייש יושב לא שבמשרד־החוץ רק חבל
ה היו אחרת בחיל־התותחנים. פעם שירת

 מונח בבר הוא שקע״ם יודעים ישם שיםאנ
 ״קציז־עמדת־ של ראשי־החיבות עברי: צבאי

לער לתת כדאי שלא חושב אני מרגמות״.
לנו לבשר כדי בו שייש הזה, השם את בים

 העוצר בלילות ישראל, לעצמאות המאבק של הקשים כימים
 הישוב את ובתמונה כמילה הזה" ״העולם שיקף והמצב־הצכאי,

 אותו ליווה לשדה־הקרב, בהמוניו העברי הנוער יצא עת הלוחם.
 את הקרב, של הנואשים הרגעים את הנציח הוא הזה". ״העולם
 ההוד רגעי את העולם, את שהפליא הנו£* של השופע ההומור

 הריבה, מדינה לעצמו שהקים עם של
 כיגתר הגדול הגליון את הזה" ״העולם יוציא שבועיים בעוד

 המדינה להקמת העשירי יוס־השנה לציון קיומו, שנות 21כ־
מלחמת־העצמאות. ולקרבות
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צבעונית מעטפה
★ ★ ★

לוחמים חויות
★ ★ ★

היסטוריים תצלומים
★ ★ ★
 של הקלעים מאחורי

 המדינה ראשית
★ ★ ★
לנופלים ציון
★ ★ ★

השוחות הומור
★ ★ ★

של הספרות מבחר
בתש״ה הצעיר הדור

★ ★ ★
ועורף הזית

★ ★ ★
:•*'1. לעשור קאריקמורות

 מסלול כידוע, ייש, המרנמה לפצצת בי רעות.
נבוה. תעופה

 תל־אביב שגיא, יהושע
 כל הן מה תלולה. זווית־ירידה גס אבל

ל המאוחדת הערבית הרפובליקה מרגמות
משרד־החוץ? של הכבדים התותחים עומת

שחור שהוא אמר מי
 הזה• (העולם מוסינזוז יגאל על בכתבתכם

ביותר. החשוב הסיפור את •שכחתם )1068
 חזרתי הקרבוית, ימי באמצע הימים, באחר

 יהד הנדוד, למחנה ׳שלנו הקרבי הבסיס מ!
 פגישתי כרגיל, להתקלח. בדי מחברי, כמה עם
 שנישאר מוסינזון, יינאל קצין־התרבות את

 התקלחנו הגדוד. בנות עם יתד בעורף, כמחנה
האזעקה. צפירת נשמעה לפתע באשר יחד,

 מתחת בבהלה קפץ ערום, •שהיה יינאל,
 אחד את בה עטף מגבת, חטף למקלחת,

 כמטורף ורץ בובע־פלרה הביש נופו, מחלקי
ש הבנות של הרבה לתדהמת! המקלט, אל

 כשהתלוצצו דקות. כמה כעבור לשם הניעו
 סאות את לו והזכירו ערוותו, על הבנות
 בקרבות רגע באותו שלחמו הנדוד חיילי

 בכל ייגאל להם הסביר גנבה, בחזית נואשים
מהם .כ׳שאחד מבינות! לא ״את! הרצינות:

 איהרג, כ׳עאני אבל חייל. ימות אז ייהרג,
בישראל!" כופר ימות

תליאביב ד., י.

 •שכתבתם בכתבה נאה שייגאל בטוחה אני
 עליו, יודעים •שאתם מה בל זה אם עליו.

. בשלימותם מעלליו קצה אפם רק זה הרי . . 
 מחוץ- נערה לבוא צריכה שהיתה רק חבל

 לעשות שרצו מה את ליינאל ולנמול לארץ
אחרות. לו

ירושלים קדמיה, יהודית
בדו יחיד ואינו ידוע טיפוס הוא ייגאל

 אלא בארץ, למשהו סמל מהוה אינו הוא רי■
 ובכל הדורות בכל ויהיה שהיה טיפוס זה

ש מה כל את עליו ולכתוב בעולם, מקום
 נעים לא ריח מזה נודף — אתם כתבתם

 בל ממנו שנזהרתם מישהו עשיתם זה בצעד
 עצומה פירסומת לייגאל הבאתם — הזם!

 שפטר, ג׳ודי את •שסידר לסיפור בקשר
 אינה נ׳ודי כר. כל אותו מאשימה אינני

 מתארת ואני משכילה בחורה היא תינוקת.
 שיינאל וציפתה ישבה לא .־.ש גיל שעד לעצמי

 אישי מנסיוז זאת קובעת אני וינאלה. יבוא
 עמו להתעסק הכבוד לי היה 22 בניל שלי.

 דרוש לא אבל נחמד, טיפוס הוא כז. נם
 מאמינה ואיני טיבו על לעמוד כדי רב זמז
 מובנים מטעמים זאת. ידעה לא ודי שג

אלמונית. להישאר אבכר
תל־אביב אלמונית,

ענייא לחמא
מש עבור לירות עישר לשלוח רוצה אני

 כתבתם אודותיה אונו, מקרית חלה צ פחת
 הכסף את שולח הייתי ).1070 הזה (העולם

 אונו לקרית יניע מתי יודע אינני אבל ישר,
 אינני החירות. חג של החושד להרי מעבר

 אביא הפעוט הסכום •שעל-ידי לחישוב מתיימר
 ילדיה. וליתר 14ה־ בז לבנה לאם, נאולה
 יודע אני גאולה. אביא לא עצמי לי אפילו

ו באדם אמונה קצת לזרוע אוכל לא שגם
יעזור. ׳שזה מקווה אני זאת ובבל תקוות,

 תל־אביב זילבר, צדוק
 הועבר זילבר הקורא של ענייא לחמא הא

הפסח. בוא לפני לתעודתו,

העשור מחיר
 בתל- ריזנגוף ברחוב בית השבוע ראיתי

 הבית העשור. שנת לכבוד שקושט, אביב
 קט! חשבו! אולם ותניני, יפה נורא היה

 סר. לפחות יעלה כזה בית שקישוט לי הראה
ב תתחפש המדינה שאם סבור אינני ל״י.
 שמחת את בזה תנביר היא העשור, שנת

ה... שבי  המבוזבזים המיליונים כל במקום תו
 את להוריד היה מוטב וקישוטים, להגינות
ה בשנת האורחים של ההכנסה מס שיעורי

 היתת ההמונית ׳שהשמחה בטוח אני עישור.
נדולה. יותר הרבה

תל־אביב שחר, שמעון
הע חנינות בטבריה התקיימו שידוע כפי

ל ׳שתביאו רציתי העיר. שחרור ליום ישור
 אלה; בחנינות •שנגרם העוול את הצבור ידיעת
 יקיריהם את שאיבדו •שבולים, הורים לאותם

 אירננו אשר אלה טבריה. של בשיחרורה
 שנפלו. אלה את •שכחו זה בחג הבידור את
 לעלות שיש ׳שיזכור אחד אפילו היה לא

למשפחותיהם. פרט לקברם,
טבריה, תושבי מדהים. מחזה ראיתי אתמול

ל נסעו העיר, בשחרור שנוכחו הותיקים אלה
 המרחצאות בנן שנערכה החג במסיבת השתתף

 בית־ את עברו הם חמי-טבריה. של המפואר
 המקום לעבר הביט לא אפילו ואיש העלמי!
 להם שהורות אלה שוכבים שם הקודר,

היום. לחנוג יכולים אנו
מברית מזרחי, שושנה

חייל? חושב מה
 שעתונכם לי ידוע כי אליכם, אני פונה

 רבים אנשים על-ידי ונקרא נפוץ עתוז הוא
 לכתוב אם היססתי רבות העם. •שכבות מכל

 כה הוא המצב כיום אולם לכתוב, לא או
 לסדר עליו לעבור שאי־אפשר ער גרוע
הטרמ של הכאובה לבעיה י כוונתי היום.

 בל עם מדינתנו, אזרחי בדרכים. פיסטים
טובה. כפויי הינם להם, רוחש שאני הכבוד

 חופשה המקבל חייל לעצמכם נא תארו
 והוא מפרכת, אימונים תקופת לאחר לצרה,
 הדרד, אם על מחציתה את לבלות צריר

במ לאספו שיואיל היישראלי לנהג בחבותו
 חושב הוא כזה? חייל חושב מה כוניתו.

 את מסב! אני למה בצבא? מישרת אני ״למה
 בנבול מבטיח אני חייו שאת האזרח אם ח״

 יום כל צפה זו בעיה אותי?״ מבי! אינו
 מדוע פתרו!. לה למצוא ומוכרחים מחריש
רוחה? כה יחס לנו מגיע

 צה״ל ריינר, מונה רב״ט
היחידה חיילי כל בשם
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