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 לומר כדי זה מדור של בהכנסת־האורחים שוב משתמש אני
האחרון. בשבוע לו שזכינו הפירסוב גל על מילים כמד.

 שונאי אצל שימחה של כזאת אורגייה הארץ ראתה לא רב זמן מזה
למיניהם. ושוחרי־המלחמה אבירי־הסיפוח הזה, העולם

 מחנה־השלום את לפלג הגדולה ההזדמנות באה הנה כי להם נדמה
 את להדביק והצדק, השלום למען הנאבקים את בבוץ למרוח בישראל,

 המומים כל את בנו לפסול בשחיתות, הלוחמים באותם השחיתות כתם
עצמם. של המבחילים
 שהם — חילוקי־הדעות הקיטור. במלוא עבדה השמועות חרוקת
 כי עד ללא־הכר, עד בכותרות־ענק נופחו — אנושיים אך מצערים,

 ה־ חיובית מילה כל המשתיקים עיתונים המדינה. של לסנסציה הפכו
 מעשינו את המעלימים בכנסת, שלנו נאום כל המסלפים מפינו, יוצאת

ה בעניין בכנסת שלי קריאת־התגר את להזכיר (,די ביותר החשובים
 עצום, עניין לפתע בנו מצאו — בעזה!) חפים־מפשע בתושבים התעללות

הראשונים. עמודיהם את לנו הקדישו
 להרחיב צורך ואין לגמרי, ברורה הזאת ההשתוללות כל של המטרה

 כיום אותנו השונאים — .הזה העולם לאויבי נדמה הדיבור. את עליה
 הזדמנות־הזהב את מצאו הנה כי — זו מערכת של הראשון ביום כמו

 חלומות למענם. לוחם שהוא הרעיונות את ולהשפיל העיתון את לשבור
 מנגנון־ של התקפת־המחץ את מיגרנו כאשר שנים, תריסר לפני שנגוזו
לתחיה. כמו הראל, איסר בהנהגת החושך

 כפי ימותו׳ הן האלה. התקוות את להפריך יכול אני המזל, למרבה
קודמותיהן. שמתו
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ר ש ת א ע ו תנ  את אמרה היא הרי חדש, כוח — הזה העולם ל
 והמת־ שלה, המרכז שקיבל ההחלטות בשורת גרורה, בצורה דברה

זה. בגליון במודעה פרסמות
העיתון. על רק נדבר כאן
 את לקבור כלשהו סיכוי יש הנה כי עצמו, את שמשלה מי כל

טועה. שהוא ימצא הזה, העולם
ה בשנה אויביו, של ההשתוללות ועצם — וקיים חי הזה העולם

 יריביו חוששים כמה עד וחזק, חשוב הוא כמה עד מוכיחה לקיומו, זב
והשפעתו. כוחו מפני

 מוסמכת״ ״ידיעה וחמישי שני יום בכל הממציאה חרושת־השמועות,
 בפעם מחטיאה שהיא במהרה תגלה העיתון, של ההידרדרות על חדשה
 זדוניות לשמועות להאמין שנתפס מי הנפסדת. מטרתה את נוספת
בפח. שוב שנפל חודש בעוד יגלה אלה,

 של הראשי העורך תפקיד את לידי קיבלתי אישית. מילה ואוסיף
 על במאבק מסויימות מטרות לשרת כדי ,1950 באפריל הזה העולם
 מאשר יותר חשובות הן נעלמו. לא אלה מטרות החדשה. המדינה דמות

שחי נגד סוציאלי, צדק של מישטר למען השלום, על המאבק אי־פעם.
 דתית כפייה נגד וחרות־המחשבה, חופש־הביטוי למען והסתאבות, תות

התחיל. רק הוא נסתיים. לא זה מאבק — וחילונית

מין על נדבר
ורפואה מדע אנשי הנחיות

דגני ג. ;דלפנרוק ג. בעריכת
 ממחישים ציורים 95 עמודים; 29^
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 תל-אביב ,1109 ד. ת. בע״מ, ברונפמן סוכנות לכב׳
הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח אבקש
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 אני זה. שבועון כעורך בתפקידי להמשיך עימי וגמור מנוי לפיכך
ובנפש, בלב רק לא לו מסור אני שבתפקידי. החשוב את בו רואה
הג כן ועל — מלאה עבודה זוהי בשבילי יומי. שעות בכל גם אלא

בעבודה הפעילה השתתפותי את דלתי
למכסימום. עד המעשית

 ו־ — ולאויבים לידידים הבטחה זוהי
לאויבים. ביחוד
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ה קטן, פרט כאן להזכיר כדאי
 לרוב שיש המיוחד היחס על מצביע
זה. לשבועון ישראל עיתוני
 מארצות־ה־ חדשה עולה זוהר, דנה
ב המדינית ,כמזכירת שכיהנה ברית,
האמרי השלטון ראשי עם מגעי ניהול
 שם לביירות. שעבר בקייץ נסעה קאי׳

הפידאיון. מנציגי כמה עם נפגשה
 הזה העולם פירסם ארצה, כשחזרה

פגי על זוהר דנה של המלא הדו״ח את
 (העולם רצופים גלימות בשני אלה שות
סנ חומר זה היה ).1718 ,1717 הזה

 בישראל עיתון שום אך — ממש סציוני
 בחצי או במילה העניין את הזכיר לא

ה בתוכנית ישראל, שידורי רק מילה.
דנה. את ריאיין הזה, יום

בטוחה ובהצלחה חיש-קל
שעתיים) של שעורים 8(ב־

ת קצרנו .מה
 אנגלית ו/או עברית
 (בר־קטא). גרב״ ב״אולפן

 236209 טל. ,5 גורדון :ת״א
ם: -  13 בצלאל ״הפקיד״, י
 ״במעלה״ בית־ספר :חיפח

השבוע חדש קורם

 התאמת
נאותה הכרות
 הגרפולוגית באמצעות

 כיותר והמדויקת המהימנה
האדם אופי כאכחון
 רמת־גן 2574 ת.ד.

בול לצרף

29.7.70 הזה" ״העולם תשו־ דנה של מסעה עורר באמריקה
דווקא — לשם הוזמנה היא רבה. מת־לב
 אנשי בפני להרצות כדי — ביותר! הכשרים הציוניים המוסדות על־ידי

 בעיתונים נלהב לסיקור זכה זה מסע רבים. בקמפוסים החדש השמאל
).25 עמוד (ראה רבים

 המופיע לעלון־סטודנטים ראיון דנה נתנה חודש, לפני משם, בחוזרה
ש הממצה הדו״ח על בקצרה חזרה שם האנגלית. בשפה בירושלים

חודשים. כמה לפני אצלנו מסרה
 ב־ הדו״ח את שהחרימו העיתונים — פלא זה וראה
ב העתיקו ואקטואלי, טרי היה כאשר הזה, העולם

 כותרות הקדישו ההוא, העלון מן הדברים את התלהבות
 ואף בחינות, מכמה התיישן שכבר לחומר סנסציונית

 עצמה. דנה של מסקנותיה את סילפו
המסויים. השבועון את מלהזכיר להימנע כדי הכל

ה ר,עולם2 17*5 חז


