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 משאת־ שהיא בלעדית, חדשות ידיעת אותה לסקוס,
 רוב פי על — אחת מיגרעת כלל בדרך יש עיתונאי, כל של נפשו
 סוג לאותו כמובן, אינה, הכוונה מתאשרת. שהיא עד רב זמן עובר

 עיתון או עיתונאי מצליח בהן ידיעות
סקו לאותם אלא מתחריו, את להקדים

ממקו בלעדית, ידיעה פרי שהם פים
 כזה במיקרה למפרסם. רק הידועים רות

ב העוסקים כל כלל בדרך מעוניינים
המת את ולהכחיש פירסום למנוע דבר

ש עד שנים חולפות לפעמים פרסם.
מתאמתת. ידיעה אותה

ה של גורלו גם יהיה שזה כנראה
שבו לפני הזה העולם שפירסם סקופ
 הפגישו, אודות )1720 הזה (העולם עיים

יג ראש־הממשלה, סגן שקיים הסודית
 בעת סובייטים נציגים עם אלון, אל

רפואי. טיפול לצורך בשווייץ שהותו

 זו, בלעדית ידיעה של חשיבותה בשל
 מיד הרגיל. מן החורגת בצורה שלם עמוד גבי על אותה פירסמנו

ה — בישראל הזרות הידיעות סוכנויות כתבי פנו הפירסום אחרי
 דפי מעל המתפרסמים הסקופים את הרחב בעולם להפיץ רגילים
 הידיעה. את יכחיש או שיאשר ביקשוהו אלון, ליגאל — הזה העולם

 והוא זה בנושא בלכד שאלות שתי לו להציג להם ר,ירשה אלון
; כזו פגישה התקיימה ״לא כך: עליהן השיב ״ ץ י י ו ו ש  א ל ו״ ב

ם עם נפגשתי י ט מ ו ל פ י סובייטים.״ ד
 יבוא אישור. ממנה השתמע למעשה הכחשה. זו היתה לכאורה

לפגי הנוגעים הפרטים כל את לפרסם חופשי יהיה הזה והעולם יום
 אבל מובנים. מטעמים היסתה שהוא אלה את גם זו, היסטורית שה
 לא הפגישה כי להבין ניתן אלון יגאל של הכחשתו מתוך גם

 יגאל דיפלומטים. היו לא הסובייטים הנציגים וכי בשתייץ התקיימה
 עם שתייץ של בגבולה התקיימה דובר עליה הפגישה כי שיקר. לא

 דיפלומטים עם נפגש שלא טען יגאל לה. השכנות המדינות אחת
 לא נפגש עימם הסובייטית הממשלה נציגי אותם ואמנם סובייטים,

ב שר היותו למרות עצמו, אלון שיגאל כשם דיפלומטים, היו
דיפלומט. אינו ממשלה,

 יכך הידיעה. את השבוע הכחישה מאיר, גולדה ראש־ר,ממשלה, גם
אי מגולדה לקבל ציפה לא ואיש זה, מסוג עדינים בנושאים נהוג
 ב־ השבוע הופיעה כאשר להגזים? צריכה היתר, מדוע אבל שור.

 שמת־ זה בנושא הידיעה נכונה אם אותה שאלו ומראייניה טלתיזיה
 היא בלבד). הזה בהעולס פורסמה (הימעה ב״עיתונות״ פרסמה

״ שוד, שומעת שאני הראשונה הפעם ״זו השיבה: תפרסם... ה
!באמת . . .

גולדה

הראיון 7ש השני הצר
וב ברדיו בטלתיזיה, אבנרי אורי של הופעותיו מאות מכין
ש הראיון כמו בירושלים זעם עוררה לא אחת אף בחו״ל, עיתונות

 ביאטה בשם בפאריס, החיה גרמניה לצעירה שעברה בשנה העניק
 ונכלל בברלין, החדש השמאל של בעלון הופיע זה ראיון קלארספלד.

 היפה ש״ארתור הפסוק השאר, בין בו,
 אידיוט הוא בן־נתן) לשעבר (השגריר
מושלם.״

ה שקמה בשעה אבנרי שהסביר כפי
זר. היה לא ),1689 הזח (העולם סערה
ה נוצריה שהיא הגרמניה, רגיל. ראיון

מחנות־המתת, מניצולי ליהודי נשואה
ה בין היחסים על עימו להתווכח באה

הצעירה, וישראל. הגרמני החדש שמאל
ראש־ממ־ של לחיו על בשעתו שסטרה

 בגלל קיזינגר, גיאורג קורט גרמניה, שלת
 את מפנקת שישראל טענה הנאצי, עברו

ה־ ללוחמים ומתנכרת בגרמניה הנאצים
 את הביאה לכך כדוגמה אנטי־נאציים.

בן־נתן. של פעולותיו
 ממנה קטן חלק שרק שיחה, באותה

לבי ארוכה שעה אבנרי הקדיש קלארספלד, ביאטה על־ידי פורסם
 אמר השאר בין הגרמני. החדש השמאל עמדת על מוחצת קורת

 את ברצינות ללמוד טורח אינו החדש שהשמאל לבת־שיחו אבנרי
 תומך אלא השלום, למען באמת פועל אינו ערב,—ישראל בעיית

הערבי. בעולם ביותר הקיצוניים ביסודות
 אינו הגרמני החדש שהשמאל חשובה: טענה אבנרי הוסיף לכך

במקו לצדק דואג שהוא כפי הסובייטי בגוש היהודים למצב דואג
אחרים. מות

 לפירסום העניין זכה השבוע אך פורסם. לא השיחה של זה חלק
קש היא נוספת. הפגנת־יחיד ערכה קלארספלד ביאטה אחר. מסוג

כרוזי־ ושבים לעוברים וחילקה ורשה, במרכז לעץ עצמה את רה
הקומוניסטית. בפולין האנטי־שמיות נגד מחאה

? חששי ״איש
 העולם של ראש־השנה גליון יופיע שבועות ארבעה כעוד

 אירועי לסיכום ברובו מוקדש זה גליון גם יהיה שנה, כמדי הזה.
מאו על והשפיעו שהתבלטו אישי־השנה, ולבחירת החולפת השנה
החיים. תחומי בכל השנה רעות

 איש־ על הענק כתבת כמובן תעמוד זה גליון של במרכזו
 אישיר,שנה היה בתשכ״ט הזה. העולם עורכי בידי שנבחר השנה,

 את ובפעליו באישיותו שאיפיין הרמטכ״ל, בר־לב, חיים רב־אלוף
איש יהיה מי נצוד. כמיבצר בתשכ״ט ישראל מדינת של מצבה
תש״לי של ר,שנה
 ראש־השנה. בגליון רק לדעת תוכל לכך התשובה את

 זה לתואר ראוי מי הצעות לך יש אם בינתיים, אבל
 אחד בכל איש־השנה לתוארי ראוי מי וכן השנה,

 מכלכלה ספורט, ועד ממדיניות בישראל, משטחי־החיים
למערכת. המנומקות הצעותיך את שלח למדע, ועד




