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סליחה. לבקש רוצה אני
הנפט. על חשובים סיפורים שני )1923( הזה״ ״העולם הכיל שבועיים לפני

הצפוני. בים שלה הנפט זכויות את מכרה שממשלת־ישראל גילה אחד סיפור
 — יומיים עיתונים בכמה היום למחרת הועתק והוא שלנו, חשוב סקופ היה זה

כמובן. המקור, את לציין מבלי
חשוב, סיפור זה היה ״נתיבי־נפט״. בחברת החדשות לגניבות נגע השני הסיפור

 שגילה ״מעריב״, של אלא שלנו, היה לא עצמו הסקופ אך חדשים. רבים פרטים ובו
החדשה. ״נתיבי־נפט״ פרשת את ראשון

הכתבה. בגוף בפירוש זאת ציינו לא כי על סליחה לבקש רוצה אני
■! ■ ■

מוזר. נראה זה אולי
 אותו אם — בסקופ אותנו הקדים מסויים שעיתון לציין אנחנו צריכים מדוע

:זאת לציין מבלי שלנו הסקופים את מעתיק עצמו עיתון
 המוסר על״פי ולא שלנו, המוסר על״פי לנהוג רוצים אנחנו :אחת סיבה רק יש

אחר. מישהו של
 ארנק השולף כייס, אחרת. גניבה ככל כמוה סקופ גניבת שלנו, המוסר לפי
 אחר. עיתון של סקופ המעתיק עיתון מאשר בעינינו יותר מכובד הוא מכיסן,
לכלא. בהליכה לפחות, מסתכן, הכייס

 הצליחה לא כה עד אבל הציבור. גופי כל של השחיתות את מגנה העיתונות
 היא סקופים גניבת בה־עצמה. הקיימת השחיתות על להתגבר הישראלית העיתונות
 איש וגונבים כך, נוהגים הכלל, מן יוצא ללא ישראל, עיתוני שכל העובדה שחיתות.

 כל שהרי שבדבר. הגיחוך את רק מבליט הדבר העובדה. את משנה אינה מרעהו,
מרוויח. אינו איש חשבון של ובסופו ניזוקים, יוצאים העיתונים

■ ■ :■ י
הגניזה. הוא מטבע אותו של השני הצד

 קרובות לעיתים קורה אחר, עיתון להזכיר רוצה אינו עיתון ששום מכיוון
 מרקיע־שחקים, סקופ מפרסם עיתון :כלומר סקופים. מעתיקים ן י א שדווקא

 שאם היא המחשבה פרשה. לאותה מתייחס אינו אחר עיתון שום יוק. — והנה
נכון. אינו או חשוב שאינו הקוראים יחשבו הגילוי, את מזכיר איש אין

 של בעלה בינלאומי: סקופ גיליון באותו הזה״ ״העולם גילה למשל, הנה,
 שאשתו בבית״הדין גילה גרנות, צביה השלמה, ארץ־ישראל למען התנועה מנהיגת
 סמך על וזאת ארצה, בבואו קיסינג׳ר הנרי את לרצוח תוכנית על לו סיפרה

.1948ב־ ברנדוט הרוזן רצח של הניסיון
 לבדוק יכול עיתונאי כל מישפטי. בתיק לבן גבי על שחור הרשומה עובדה, זוהי

 את גילה הזה״ ש״העולם מכיוון זאת. עשה לא עיתונאי שום אולם התיק. את
אחר. עיתון שום בו נגע לא העניין,
בלבד. הזה״ ל״העולם נוגע ואינו הישראלית, בעיתונות כללי נוהג זהו גם

 איש גונבים אינם אם רעהו. כלפי איש גם היומיים העיתונים נוהגים בדיוק כך
מרעהו. איש מתעלמים הם מרעהו,

 עיתון כל המחייבת הישראלית, העיתונות מועצת על״ידי החלטה התקבלה בזמנו
 המקור. את לאזכר אחר׳ ישראלי בעיתון שהופיעה ידיעה על מסתמן או המצטט

 האתיקה כללי את לקיים נוהג זו, למועצה שותף שאינו הזה״, ״העולם דווקא
זו. מהחלטה לפחות מתעלמים, בה, המשתתפים העיתונים ואילו שלה,

■ ■ ■
:קיסינג׳ר לרצח התוכנית על גילוי אותו לגבי אגב׳

בנדון. נעשה מת לשאול המישטרה, למשה פנינו שבוע כעבור
 פשע לבצע הכוונה לגבי וחשש חשד המעוררת עדות יש מישפטי, בתיק הנה,

המדינה. על אסון להמיט העלול במעלה, ראשון פוליטי
רישמית. תלונה הוגשה לא כי דבר, עשינו לא :רישמית לנו השיבה המישטרה

ז אולי קיסינג׳ר, של ז מי של תלונה
 להתייחס אוהבת אינה והיא עיתונים. רישמי, באופן קוראת, אינה המישטרה גם

אחר. מישהו של לגילויים

מכתבים

 שסו־ במשך לפחות למילואים שוב קרא
חודשים. גה־תשעה

 צר קיבלתי להבטחה, בניגוד והנה,
 יום, 51 למ*שך מילואים לשירות קריאה

ש ההבהרה בתוספת זה, לחודש 24מה־
שר־הביטחון. חול צו בתוקף נעשה הדבר
 ליבך תשומת את להפנות רוצה אני

 שדבר הפיקוד, בהבטחות באימון לפגיעה
מהווה. זה

 בהרגשה למילואים ללכת עומד אני
 בשווה שווה מחולק אינו הביטחון שנטל

 שניחנו ההבטחות כל למרות כולם, כין
 כלי בכל אחרים ועל־ידי ידיך על בנידון

 אנשים מכיר שאני מאחר — התקשורת
 כמוני, ארוכה תקופה שירתו שלא רבים

שוב. לשרת כעת נקראים ושאינם
הוד־השרון קניגסכרג, יצחק

״דוגוזין" על רוגז
 במיפעל השביתה על נכתב בעיתונות

 המיפעל שהנהלת כך ועל באשדוד רוגוזין
בר מהעובדים. פיצויים תביעת שוקלת

להנהלה: להשיב המיפעל, כעובד צוני,
 המים־ בסגירת האשמה היא ההנהלה

מש מאמצים איזה יודעת ההנהלה על.
 יודעת גם היא בעבודה. העובדים קיעים

 המיפעל הרוויח אלה מאמצים שבגלל
שהפו מדוע אז לירות. אלפי מאות השנה

לו? מגיע לא האם ידרוש? לא על
יז שהוא לוועד אמר המיפעל מנכ״ל

 לפועלים. יתן ולא לים הכסף את רוק
 לדעתי חבלן? לא הוא כזה מנכ״ל האם
אותו. לפטר וצריך כן הוא

אשדוד וקנין, דניאד
וחמיסים בן־עמי

 ״מס־ההכנסה ,1924 הזה״ ״העולם
ה על מיליונים,״ של מתנה נותן

מ המיסים שבגביית שערורייה
בן־עמי. עובד המיליונר

 על בן־עמי, עובד של התקדים לאור
 לסרב בישראל, מס־ההכנסה משלמי כל

מיסיהם. את לשלם
 יסחב העניין מישפט. יגיש מם־ההכנסה

ל יגיעו דבר של ובסופו שנים כמה
 את לגלגל הנישום יוכל בינתיים פשרה.
 את למס־ההכנסה לשלם ומהריבית הכסף
החוב.

חדרה שדם, אליהו

שבי אירגון בראיש לעמוד צריכים אתם
מיסים. תשלומי תת

 ה־ של המיסים פרשת שהתגלתה אחרי
יצטר וטובים רבים בן־עמי, מולטימיונר

אליכם. פו
 יפו כרים, אלכסנדר

בפנינה מתחיל המחדל
שיח ״מין ,1924 הזה״ ״העולם

 בטרם שיחרורה על שכזה," דור
 רוזנבלום פנינה הדוגמנית של עת

מצה״ל.
ה נוסף צה״ל, של המחדלים לשורת

 מתנת את לנצל במקום נוסף. מחדל שבוע
 אותה ולהפוך לפנינה, שהוענקה אלוהים

וזר הלכו הם צה״ל, של היופי לשגרירת
אותה. קו

 כל מנצל הייתי הרמטכ״ל, במקום אני
 הבלונדית, היפהפייה את לצלם כדי רגע
בעו אותם ומפיץ ענקיים פלקטים מכין
מתנדבים. המוני לארץ למשוך כדי לם,

ירושלים חן, דויד

תש רוזנבלום שפנינה לצה״ל מגיע לא
בו. רת

 אותו לבזבז חבל חן! איזה יופי! איזה
 הקוצים בשדות המיכשולים, מיגרש על

 לעטוף צריך כזה יופי הסיירים. ובאוהלי
במוזיאון. ולהציג בסדיני־משי

תל־אביב רזנילן, אבי

שכל. בצה״ל האחראים קיבלו סוף־סוף
מס משהיא יותר המגלה הדוגמנית, את
מזמן. מהצבא לזרוק צריכים היו תירה,
 יכולים שלנו האמיצים החיילים איך

או כאשר לתפקידם, ברצינות להתייחם
רגליהם. בין מסתובבת ראוותנית נקבה תה

בני־ברק שדמן, רות
לצדכן מנן

לשד־הבימחון גלוי מכתב

השר. אדוני
 במים־ במילחמה שירתה שלנו ד׳ןזטיבה

 לביצוע עד באפריקה ששהתה אוגדה גרת
שוח מכן לאחר הכוחות. הפרדת הסכם

 באפריקה, ששירתו רבות יחידות ררו
 והמשכנו לסיני הועברנו אנחנו ואילו
 עת, באותה נוספים. וחצי כחודש לשרת
 הוא הנוסף שהשירות לנו הוסבר
ש י ר לנו והובטח אימון לצורך

האוג מפקד על־ידי ת י ב מ ו פ ו ת י ט
ני־ לא השירות, להארכת שבתמורה דה

— ״במדינה ,1921 הזה״ ״העולם
היש לצרכן חדש מגן — צרכנות
 למען החדשה האגודה על ראלי,״

הישראלי. הצרכנים קהל
 לצרכן מגן אגודת פעולות כי כתבתם
 אמריקה עולי התאחדות בעזרת ממומנות

בישראל. וקנדה

ממו האגודה פעולות כי להעיר נבקש
 רואים ואנו בלבד. חבריה מתרומות מנות

 מיחד־ אחד את התארגנות של זו בצורה
 להיות שנועדה לצרכן סגן אגודת של דיה

 כספי מקור בכל לחלוטין תלוייה בלתי
אינטרסנטי.
 מגן אגודת יו״ר גרינבאום, חנה

תל־אביב לצרכן,

הצלחה סיפור
 ה- ״רחל ,1919 הזה״ ״העולם
ההצ מפת על ספרד — מרחלת
 ג׳ו- של נישואיה סיפור לחה,״

ריס. לי
 סיפורכם את קצת לתקן רוצה אני

עלי.
 נגמרה טרם לשימחתנו הארץ ראשית:

 לאחר במהרה, לחזור תיקווה ואנו לנו,
אי- בארץ לצערנו הכלכלי. עתידנו ביסוס

ת ש ק ש ק
כו למצוא ונסי■ דמיונך את הפעל

שתס שלמטה, לציור מתאימה תרת
 לכד הצעות בו. רואה אתה מה ביר

 ת.ד. הכתובת: לפי לשלוזז יש תרות
 ההג־ ,קשקשת*. עבור תל-אביב, ,136

תפורסמנה. ביותר הקולעות דרות

ת ש ק ש 1923 ק

 ליד מפגינים גפרורים זוג #
 לזוגות שיכון :דרישתם עכו. עיריית
 אחרת גפרורים. קופסת ולא צעירים

עצמם. את יציתו הם
פתח־תיקווה יהישלו־ם שאול

המדינה. של העיניים •
ראשון־לציון גזית, הלל

במארב. חילזון 9
צו שתי בין תת־ימית תאונה 9•

מלמעלה). (מראה ללות
תל-אביב גספר, דני

טובע. איש־מאדים 9
באו לדפוק רוצים מסמרים שני 9!
חור. תו

צה״ל ,1101 ד״צ חיילי
צי בבית־שימוש מקורנן גבר 9
בורי.

רמזז־גו גיסיס, גד__________

 גם למשהו ולהגיע רווחים לצבור אפשר
 שבתקופה היא עובדה חיים. תקופות בכמה

 מכובד, כלכלי למעמד הגענו שנה של
האריסטוק גדולי בץ ומבלים חיים ואנו

והעולם. אירופה של רטים
 הגדר היא שלי הבוטיקים רשת שנית:

בהר עתה דנים ואנו בספרד, ביותר לה
ספרד. לגבולות מעבר גם חבתה
 בעלי, של שוורים לגידול החווה גם
 בעלי של ושותפו בספרד, מהגדולות היא
 גדול קורדובס, אל מאשר אחר לא הוא

בעולם. הזמנים בכל השוורים לוחמי
ספרד ריס, ג׳ולי

1925 הזה העולם6




