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0 1 9 את החדשה המערכת לה 0

 המשפחות למען למלחמה יצאה הזה, העולם
הבטחון. במשרד המאבק החל כד השכולות.

שמוראק, אמיל איש־השנה
1 9 0  לח־ שהעז הסוכנות מבקר £

 הוגדרה הכתבה המנגנון. שחיתות את שוף
השחיתות.״ ממדי של ראשון כולל כ״מחקר

 של במציאות נוסף סימן־דרך
1 9 0 את שיצר השער המדינה: 0

 סידרת השחורים!״ את .דופקים הפסוק
העדתית. האפלייה על כהן שלום של מאמרים

 בהן רשום אלה. בתמונות נא תכונן
 ומסוכנת: קשה מלחמה של סיפור ) (

ה של דמותה על הזה העולם מלחמת
ה ונגד השחיתות נגד מלחמה מדינה.

ו העדתית ההפלייה נגד הפוליטי. טרור
שהש גאנגסטרים נגד למלחמה. ההסתה

 ששיקרו מדינאים ונגד עיריות על תלטו
 הרפתקות לתוך המדינה את וגררו וסילפו

נפשעים. ועסקי־ביש מדם עקובות
 בהן רשום אלה. בתמונות התבונן־נא

 החושך מנגנוני של הבלתי־פזסק המאמץ
 הזה העולם את לחסל השררה בעלי ושל
עורכיו. ואת

 יסבירו הן אלה. בתמונות נא התבונן
מנ ניסו מדוע מאמרים מאלף יותר לך

 פעם אחר פעם ובעלי־השררה החושך גנוני
 כי עורכיו. ואת הזה העולם את לחסל

 פינה כל שהאיר זרקור היה הזה העולם
 בוצע ושם מזימה נרקמה שם חשוכה,

החשו הפינות יושבי האזרח. נגד פשע
 המסנוורת הקרן את לסבול יכלו לא כות
לחסלו. ניסו כן על האמת. אור של

 הם עצמות. ושברו פצצות הטילו הם
באמצ להחניקנו וניסו כלכלי חרם הטילו

 לפנייו לחסום ניסו הם מינהליים. עים
ה את עצרו האינפורמציה, מקורות את

 אבל הראשי. הכתב את וחטפו עורכים
מנצחת. האמת לדעת: נוכחו תמיד

 הזה? העזלם את לחסל הצליחו לא מדוע
של קולם את להשתיק הצליחו לא מדוע
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קיביה. אלשי על־ידי המערכת בפתח הותקפו 1953 בדצנזביר הזה. העולם עורכי בחיותם

בודדיטז לוחמים אותם
בודדים. איננו כי ברורה: התשובה

 החי הגוף מן חלק והינו היה הזה העולם
 מנוף חלק הוא ישראל. מדינת ששמו
ל היה אי־אפשר מבעיותיה. חלק הארץ,
 העם. של החי בגוף לפגוע מבלי המיתו

 וההתנקשויות הפגיעות כל הצליחו כן על
 כי — החלמנו תמיד אותנו. לפצוע רק

איתנה. והרוח בריא, הגוף
תוע מעשה כל אחרי התקפה, כל אחרי

 המופלאה התופעה מחדש התגלתה בה׳
 ומתנדבים לצידנו המתייצבים אזרחים של

ה את ההתקפות השיגו כן על למאבק.
 אנשי־האגרוף לה שקיוו מזו ההפוכה מטרה

 להיחלש, במקום הדיכוי: חוקי ומנסחי
מנג מול כי המסויים. השבועון התחזק

המתנ של השורה התייצבה החושך נון
החופשים. דבים

 האחרונה למלחמתו המנגנון נערך עתה
 הפצצות, השיגו שלא מה האמת. בדוברי

 חושי אבא של הבריונים עשו שלא מה
הפרקלי הצליחו שלא מה אלמוגי, ויוסף

 האלימים והשליחים פרס שמעון של טים
 לסחוט יכלו שלא מה דיין, משה של

מבק זאת את — הדתית הכפייה סחטני
 חוק באמצעות עתה להשיג כולם שים

 מערכת את לרתום מבקשים הם חדש.
 ולהטיל שלהם, הטירור לעגלת השיפוט

 לשון חוק של ביצוע ישראל שופטי על
השר את השואב פאשיסטי חוק — הרע
פרון. וחואן יוסף מדוב אתו

 בעיצומה זה שבועון עתה נמצא כן על
 רק לא למתת. או לחיים מלחמה של

 ומותה חייה אם כי ״- שלו מותו או חייו
בישראל. הדמוקראטיה של

1>0 £•  ה־ שער על לבון. ופרשת הביש 1904 עסק־ רקע על הראשונה התגלית |
 הממשלה. בתוך ״מאבק הכותרת: הופיעה עתון
 הוגנבו החמורה, הצנזורה למרות שרת.״ נגד לבון

הפרשה. של המאבק על הראשונים הרמזים

ב־ פתח הוא ההיסטורי. השער זהו
"1 9  הזה העולם של מל\!מת־החורמה 0

 הכותרת תחת בן־גוריון, של הצעירים' בקבוצת
 שנים. תשע נמשך זה מאבק בדרך.״ ״דיקטטורה

בצמרת. מעמדם לחיסול מכרעת . תרומה תרם

 היה הכנסת, במליאת שניתן המענה
1 9 0  העולם היסס לא ושוב שקרים. מלא 1

בן־גוריון.״ של השקרים ״מסך השער: אמת. לומר הזה


