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העו לקו בחריפות מתנגדים האלה המישרה
 כן, אם הגדול. חלקו או כולו הזה, לם

 רבה? כה תשומת־לב לו מקדישים הם מדוע
 יודעים הם זאת. עושר, שאתה סיבה מאותה

 מוסמכת, השבועון של האינפורמציה כי
ל תמיד מעוררים שלו הפרשנות שדברי

 יגיעו לא אשר גילויים בו ושיש מחשבה,
אחרת. דרך בשום לאוזניהם

★ ★ ★
 העיקרית תשפעתו העיקר. זד, לא אך

 אלה, בימים שהוכחה כפי השבועון, של
 נקרא שהוא העובדה על מבוססת אינה

דווקא. הצמרת בחוגי
 רק להתבצע יכלו בממשלה חילופי־הגברי

 פוליטיים. באמצעים פוליטיקאים, על־ידי
 ריק. בחלל מתבצעת אינה הפוליטיקה אולם
 גם שלביה, בכל כל־כולה, מושפעת היא

 הקרוי מסתורי דבר מאותו בדיקטטורה,
הקהל״. ״דעת

 מהאזהרות ישות׳ אשכול הושפעו אפילו
 מעיזים היו לא הזה, העולם של הדחופות

 דעת־ כי ידעו לולא — שפעלו כפי לפעול
 פרס. נגד מיבצע בכל בהם תתמוך הקהל
 בנקל. זו דעת־קהל על לעמוד היה אפשר

 הפזמונים במבול גילוי לידי באה לאחרונה
 מעשי את שהוקיעו הסאטיריות והתוכניות

 ביקר בעת ברחוב האש בדברי פרס,
 בהופיע קהל־הקלנוע בתגובות שטראום,

הבד. על פרס של דיוקנו
 פוליטיקאי כל זו? דעת־קהל נוצרה איך
מסע של תוצאה זוהי זאת: יודע בארץ

ו הזה ־העולם שניהל ד,הסברה ד ב  במשך ל
שנים. שבע

״לבדו״. המילה על הוא הדגש
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 — אויר מזוג עם סיורים בספינת
 לסיורי במיוחד שתוכנן הצף המלון

הנוסעים אתית התיכון. בים נופש
£11171

 בטיול — מישראל הראשונה בפעם
 ערב ד׳ ביום בחיפה המתחיל סוכות,
 בו. 15ל- עד לאוקטובר 2ה־ סוכות
 בפיראוס, סיורים כולל המסע

 שבריביירה קאן נאפולי, אתונה,
 ורודוס. מלטה איי הצרפתית,

 בידור — נוחים תאים — מעודן אוכל
 מס. כולל ל״י 562.95מ- המחיר
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 העדינות, ורקמותיו עורך על מגן
 ומטהר פנים קמטי התהוות מונע

 פעילות ידי על עורך גוון את
הדם. מחזור של מוגברת

 של ברור כה מיבחן היה לא מעולם
 במשך זו. בפרשה כמו עתונים בין השפעה

 היחיד העתון הזה העולם היה ארוכות שנים
 ששמה הסכנה נגד קולו את שהרים במדינה

 — אלינו הצטרפו הימים ברבות פרס.
 מפלגתיים בטאונים כמה — לפעם מפעם

 אלה גם אולם בעלי־טורים. וכמה קטנים,
 המתיקו אלא עקבי, באופן זאת עשו לא
בהזדמנו לפרס מחמאות בשפע הגלולה את
שונות. יות

מוש במדינה דעת־הקהל כי להניח מקובל
״בל בטאונים ארבעה על־ידי בעיקרה פעת

והעו הצהרונים שני הארץ, — תלויים״ תי
 הזה העולם היה אלה, ארבעה בין הזה. לם
 ובהתמדה. ברציפות פרם נגד שהטיף ד ,יהר

הס ללא בפרס תומך זאת, לעומת הארץ,
 כדי עד לפחות, שנים שלוש מזה תייגות

 למענו. אינפורמציה והעלמת ידיעות עיוות
ב עקביים פחות קצת היו הצהרונים שני

 בודדות תופעות בהם והיו בפרס, תמיכתם
 תמיכה בפרס תמכו כלל בדרך אך אור, של

גמורה.

המכון
ז י ו ל ״

להתכתבותהבינלאומי

 מכתבים אלפי
 אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיב,

 העולם עמד זה במיבחן כי איפוא ברור
ש הוא וניצח. — שלושה נגד אחד הזה

 — בארץ הקובעת דעת־הקהל את עיצב
 המדינה לענייני הער הציבור של דעתו

והארגונים. המפלגות בכל הטון את והקובע
★ ★ ★

סיבות. כמה לכך יש מדוע?
 כי ברור המפלגות. של חדלונן ראשית:

 המפלגות כל — המפלגות איבדו מכבר זה
 אין דעת־הקהל. את לעצב אפשרות כל —
(ב אלא הציבור, דיעות את מנהיגות הן

 על־ידן מונהגות הן ביותר) הטוב מקרר,
אחריהן. ונגררות

 העתונים. על העול נפל המפלגות, בהעדר
 בלתי־ אמון רוחש אינו שוב הציבור אולם

 מדי יותר שמע הוא העתונים. לרוב מוגבל
 ״מסיבות על קשרי־השתקה, על פעמים

 את פרם או בן־גוריון שיכנעו בהן עורכים״
 פרשות. להעלים או לטשטש לזייף, העורכים

מנגנו של רשתות־ד,סוכנים על שמע ה,א
 פרס״, ל״יונייטד בדומה שונים, ואישים נים

וו־,מחדי העתונים בכל במחתרת הפועלות
 לבדו זה שבועון כוזבות. ידיעות להן רות

אלה. פגמים מפני מחוסן
 והרי — האינטליגנטי הקורא :ובעיקר

 — זה בהקשר הקובע היחיד הקורא זה
 מגלה הזה העולם כי לכך לב בעצמו שם
אח שעתונים בעוד ללא־רתע, העובדות את
 מלהס-ק נמנעים או ידיעות, מעלימים רים
המתבקשות. המסקנות את מהן

 נשכרים יצאו האחרים העתונים כי יתכן
 בפרסים, בכיבודים, זכו הם זו. משיטה

 וכו׳. וכו׳ קולקטיב־ים, כמנויים במודעות,
 וה־ הבלתי־נתפש הדבר את איבדו רק הם

 הדיביזיות — ״השפעה״ ששמו בלתי־נראה
האפיפיור. של

התמו העובדה את להסביר אפשר כך רק
 שנה 13 מזה המושמץ — הזה שהעולם הה

 כעתון פעם לא המוגדר טוטאלית, השמצה
)4 בעמוד (המשך
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שמפו וטקסטיל סינטבון אריזות אספו לב: שימו
 חדיש סכו״ם הנקודות, ערך לפי לקבל, תוכלו תנוורתן
הנזכלת. בחנויות פרטים ״רדד״. תוצרת מחלידה, בלתי מפלדה

3


