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•עיןבסון
 האחרונים בחודשים שהתפרסם חומר שום
 את עורר לא המסדים השבועון בעמודי

 דו״ח כמו המפלגות עסקני של התעניינותם
שבועות שלושה לפני הנסיונית, הקלפי

).1436 הזה (העולם
 — העצמאיים הליברלים — אחת מפלגה
 בעתונים, .במודעותיה הדו״ח את .העתיקה
האח במפלגות בציבור. למעמדה כהוכחה

ל נושא שימש ליד, מיד הדו״ח עבר רות
 אלינו שלחה אחת מפלגה פנימיים. דיונים
שיטו טיב על לעמוד כדי דיסקרטי, שליח

התוצאות. 'על' 8"נוספי תינו"ולקבל׳'פרטים ־ ;־
 המיוחד מעמדו את מדגימה זו התעניינות

 שונאיו רבים כי אף המסדים. השבועון של
 ביושרו. ספק מטיל איש אין המפלגות, בכל

 אנו כי משוכנעים כאחד ואויבים ידידים
— בתום־לב מחקרינו תוצאות את מוסרים

הקוד בקלפיות מעשי באופן שהוכח דבר
 ,,מפא״ קיבלה האחרונות (בבחירות מות. ;

 קולות פחות קצת הבחירות, ביום למשל,
 העולם של הנסיונית בקלפי שקיבלה מכפי

הזה.) $
 הנסיונית לקלפי תחליף אין זו, מבחינה 'ן,

מוצקה, קרקע מספקת היא הזה. העולם של
חישו את עליה לבנות יכולה מפלגה שכל
 מוסד בארץ יש אם ספק ותוכניותיה. ביה
 מבלי זו, עבודה לבצע מסוגל שהיה שני

אחר. או זה בחוג אי־אמון לעורר

★ ★ ★

 לקלפי? עצמם הנשאלים של יחסם מה
 הזה׳/ ״העולם כתבי מדווחים
הגסיונית: הקלפי את שהפע׳לו

הרכבת, לנוסעי זהותנו כשנודעה מיד
נוס וייעוץ. מודיעין לישכת לכעין הפכנו

הת צרותיהם, את לפנינו תינו אחדים עים
ועבודה. דיור קשיי על לוננו

 מפלגה להקים למערכת הציעו אחרים
השחי ולא בה, ישלוט ״שהמוסר חדשה,
 המפלגה עבור יצביעו כי הבטיחו תות,״

להצביע.״ מי עבור אין היום ״כי החדשה,
 את להטיל שנתבקשו אחרים, נוסעים

 שאלו הזה, העולם לקלפי פתקי־ההצבעה
ההצ תוצאות את נשנה שלא הבטחון מה

 של קולותיה את כך על־ידי נגדיל בעה,
ביוקרתה. חפצים שאנו המפלגה

 שלנו הקוראים ציבור כי להם השבנו
 לנו יוותר ולא ביותר, האכזר השופט הוא

תה הנסיונית הקלפי תוצאות כי כשיווכח
 ביום ההצבעה מתוצאות בהרבה שונות יינה

השישית. לכנסת הבחירות

 השונות, המפלגות מצדדי בין הוויכוחים
 מהר חיש עברו הופעתנו, עקב שנתעוררו

 יריבים: מחנות שני נתהוו אחרים. לפסים
הוויכו ומתנגדיו. המסויים השבועון אוהדי

 כשהנוס־ אחר־כך, גם נמשכו הקולניים חים
 ויכוח למוקדי נקבצו הרכבות, מן ירדו עים
הרציפים. ליד

 שונים, נוסעים אחרת: אופיינית תגובה
 באיסוף לנו לעזור הציעו מבוגרים, ביניהם

ה נוכח אחד, במיקרה רק פתקי־ההצבעה.
 המוצעת. בעזרה הסתייענו המרובה, צפיפות

ל מתל־אביב שנסע קיבוץ, חבר זה היה
 הוא צפונה. להמשיך כוונה מתוך חיפה,

 כך אחר חזר לתל־אביב, מחיפה אתנו חזר
המתוכננת. נסיעתו להמשך לחיפה, שוב

 עקב זכינו להן השונות, המחמאות בין
ב מיוחדת אחת היתד, הסקר, של ביצועו
קיו למען בלהט התווכח קשיש רב מינה:

המפק את הרגיע הנסיונית, הקלפי של מה
 הספירה כי להם הבטיח בכנותה, פקים
מהימנה. תהיה
 איכזבנו שלא לדעת שנוכחת מקווה אני
אותו.

★ ★ ★
 זאת מאד. גמיש דבר היא סטאטייסטיקה

 הד״ר מניו־יורק, היקר הקורא שוב מוכיח
 עמוד (ראה למערכת במכתבו גרינדלינגר,

 גליון תוכן את מנתח הוא בו ),3
 ה־ את ראה שלא מי ).1436( הזה העולם
בלבד, גרינדלינגר הקורא על ויסמוך גליון,

 כל־כולו היה שהגליון הרושם את יקבל
מה־בכך. של דברים של אוסף

 גליון אותו של תוכנו את לתאר אפשר
למשל: אחרת. בצורה גם

על דו״ח־סקופ אחד: ועמוד שער •
 האזרח של כספו לגבי הממשלה תוכניות

 שעבר בשבוע הגיב זה דו״ח על הישראלי.
 העיד בו נרגז, בנאום בעצמו, ספיר פינחס

 העולם את לעולם קורא שאינו עצמו על
 להטיל מתכוונת אינה הממשלה וכי הזה,

 זאת (נזכיר הבחירות. אחרי מלוזה־חובה
הבחירות.) אחרי לשר
 ירושלים־ יחסי ניתוח איגרת,העורך: •

 על ובייחוד האחרונים, הגילויים לאור בון
אייכמן. משפט רקע
טו שלושה למערכת: המכתבים מדור •
 בבעיות לדיון מוקדשים כמחציתם רים׳

חשובות. וחברתיות פוליטיות
 כולם טורים, שלושה במרחב: מדור •

ל חיוני באופן הנוגעות לבעיות מוקדשים
 מלחמת בורגיבה, של מסעו הישראלי: אזרח

הפלסטיני. השיחרור אירגון כורדיסתאן,
ש ביותר החשוב המאורע : הנידון •
ההיסטו הצהרותיו — האחרונה בשנה קרה
 גורל על והשפעתו — בורגיבה של ריות

המדינה.
 על דו״וו השלישי: הסיבוב חזית •

 המלחמה. סכנת נוכח הצפוני, בגבול המצב
 בניו- היושב לקורא חשוב זה שאין יתכן
 אדם כל של לחייו נוגע הוא אך יורק,

כמשמעו. פשוטו בישראל,

לעיל. ראה הנסיונית: הקלפי •
ל מוקדש כולו כמעט תצפית: מדור •

 התאמת: כבר מהן חלק פוליטיות. תצפיות
 בירושלים, שגרירותה את להקים בון סירוב

מלחמ יוזמה נגד וארצות־הברית צרפת לחץ
ישראלית. תית
 המאבק ישראל־גרמניה, יחסי במדינה: •
ה הכפייה מפאי׳י, מוסדות הרכבת סביב

 סביב המאבק השמית, הפעולה הצהרת דתית,
ועוד. ליום־העצמאות, ההכנות דימונה, כור

 מהימות ויאט־נאם, מלחמת בעולם: •
ועוד. אלאבאמה,

ל מוקדש המדור כמחצית אנשים: •
פוליטיים. אישים
 המודעות את העתון שטח מכלל ננכה אם

 ב־ והתופסות עתון, כל לקיום (הדרושות
 בכל מאשר יותר קטן אחוז הזה העולם

 החומר כי נמצא בארץ), אחר גדול עתון
 כל וכי העתון, מן 55כ־״/״ תופס הנ״ל

ה הסרטים, ביקורת (ובכללו הקל החומר
 יריב זיוה של הפיליסון התדריך, ספורט,

.450כ־״/ תופס ובו׳)
 העתון של הקל החלק אחרות: במילים

לא ובוזדאי — הרציני לחומר בתוספת בא
במקומו.


