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 המיס־ בזירה להיאבק נאלצים המתמודדים כאשר הבחירות, מילחמת בלהט
 למצב נכנסים שהם אחת לא קורה אחת, ובעונה בעת יריבים וכמה כמה עם לגתית

״גרוגי״. האיגרוף, מזירת מושאל בביטוי הנקרא,
עשתונו את לאבד ביותר והמפוכח השקול המתמודד גם מסוגל גרוגי של במצב

 להכות ואפילו ומחשבה אבחנה ללא בחלל להלום תנועותיו; על השליטה ואת תיו
יריביו. שאינם מי את גם להכות המתמודד מסוגל גרוגי של במצב לחגורה. מתחת

 גן־ קיבוץ איש בנקו, מפ״ם. מתועמלני אחד אדר, לבנקו שאירע מה שזה דומני
 חקי־ ביטאון השבוע, עורך היה ארוכה תקופה (במשך ועיתונאי מחנך שהוא שמואל,

 מיפ־ לאחרונה שמנהלים למערכה נרתם רציני, הגות כאיש מעריכו ושאני בוץ־הארצי)
 התארגנות — תנועתם שלימות על כאיום להם שנראה מה נגד והקיבוץ־הארצי לגתו
 לגטימית היא זה מחנד, אנשי נגד משמיע שהוא והאישית הרעיונית הביקורת שלי. מחנה

להגזמה. גולשת היא אם אפילו בהחלט,
 החל גרוגי של ובמצב לסיחרור, אדר בנקו נכנס שלו המאבק להט כדי שתוך אלא

הזה. העולם לעבר גם נשלחה שלו מהמכות־מתחודלחגורה אחת אבחנה. ללא הולם
שבו לפני המשמר) על (מוסף חותם בגיליון שפורסם תועלת״ ללא ״חתונה במאמר

 עיקר את אדר בנקו מכוון שלי, מחנה על וביקורת התקפה מאמר להיות ושנועד עיים,
 העובדה שלי. ממרכיבי אחד שהיא הזה העולם תנועת ראש אבנרי, אורי כלפי חיציו

 כדי לבנקו מספקת עילה שימשה זה, שבועון של הראשי עורכו גם הוא אבנרי שאורי
עליהן. להסתער יוצא שהוא טחנות-הרוח בין הזה העולם את גם להציב

 בכל בעיקר החברתית, השקפתו ״את :הזה העולם על לומר לבנקו שהיה מה וזה
 לעיתונו אבנרי אורי שנתן והאופי התוכן מכל יותר מבטא החברתי, לשיוויון שקשור מה

 על בלעדי ״סקופ״ לסבית, של וידויה — מעוות ומין בפוליטיקה עיסוק :הזה העולם
 בשנו* חשיש חינגת קטינות, המפתה גבר של וידויו הגבוהה, החברה מן אכסיביציוניסטית

 זה — דיזנגוף ברחוב הזוהר חיי על רכילות הגבוהה, החברה של מין נת־התיקווה,
 לא השנייה ישראל ואנשי פשוטי־עם הזה. העולם את מעניין אשר החברתי התוכן
 העדתי הסער בעיות על רציניים מאמרים הופיעו לא בעיתונו אבנרי. אורי את עניינו

 בתחום השבועון. דפי מעל להיזכר כדי לאונס או ל״חאראקה״ נצרכה ד,תיקווה ושכונת
ומאבק״כוח.״ שחיתות פרשיות רק כמעט הזה העולם על־ידי נחשפו הפוליטי

 שנמתחה הביקורת לאור בייחוד אדר, בנקו של וקצפו זעמו את להבין אפשר
 ואידיאות, עקרונות על ויתור תוך מיפלגתו, דבקה בה המשפילה הצורה על בעיתונות
 הזה העולם את להציג בא כשהוא תמימותו את להבין יותר קשה המערך. עם בשותפות

קיבוציה. וחברי מפ״ם צעירי להיות האמורים חותם, קוראי בפני

 ומין פוליטיקה של שילוב אלא הזה העולם אין אדר דכנקו אליבא זהו. אז
 שאני מה אבל כמעוות, אדר בנקו בעיני נראה במין עיסוק מדוע יודע אינני מעוות.

 ברשימתו, מונח שהוא מעוות, במין מהעיסוקים שחלק באחריות, לו, להבטיח יכול
 בתחום כתבות של סיכום ליטול הזה. העולם דפי מעל ולא הפורה בדמיונו רק נולדו

 עיסוקו כעיקר ולהציגם האחרונות, השנים עשרים במשך הזה בהעולם שהופיעו זה
 סטאליניסטית כמיפלגה מפ״ם את כיום לתאר כמו בערך זה —.ותוכנו העיתון של

העמים. לשמש הסוגדת
השחורים״ את ״דופקים או השנייה״ ״ישראל כמו שמושגים עיתון כלפי לטעון

 ״פער כמו דבר שקיים בכלל להודות העזה שמפ״ם לפני עוד עמודיו גבי מעל נולדו
 אינם השנייה ישראל ואנשי העם שפשוטי כך על הטענה כמו בגיחוך. גובל עדתי״,
 משמש אדר, בנקו של עיתונו כולל במדינה, אחר עיתון מכל יותר העיתון. של מעניינו
 יום בכל כמעט והנדכאים. החלכאים לכל כשופר קיומו שנות במשך הזה העולם
מקו של רב לעם — ובלעדית יחידה לפעמים — ככתובת עצמנו את מוצאים אנחנו
 מקור כאל הזה העולם אל הפונים ואי־צדק, עיוות־דין של קורבנות מוכי־גורל, פחים׳

 אינה שידם משום בעיקר העיתון, קוראי עם נמנים אינם ככולם רובם האחרון. העזרה
 נירדף כמעט למושג הזה העולם של שמו הפך המצוקה בשיכבות אבל לרכשו, משגת

הסוציאלית. העזרה של לזה
 ומעוותת מסולפת תדמית לצייר אדר בנקו של זה ניסיונו שמעלה הגיחוך לעומת

 קטע באותו ועזות־מצח הוצפה יש קוראיו, ציבור של נאמן חלק בעיני הזה העולם של
 פרשיות חשיפת רק הזה העולם כולל הפוליטי בחלקו כי לטעון המתיימר מרשימתו

ומאבקי־כוח. שחיתות
 הציבוריים והמאבקים הפוליטיים התחומים שאר כל אדר מבנקו נשכחו פתאום לפתע

 במאבק החל — דגל נושא להם משמש הזה שהעולם קרובות, לעיתים פופולאריים הבלתי
 גילויי השחור- ההון באבירי המילחמה דרך חוקיות, הבלתי וההתנחלויות אמונים גוש נגד

 שלום למען פוסקת והבלתי הרצופה להטפה ועד המוחזקים בשטחים והאלימות הדיכוי
 חלק עוד ואינם אדר בנקו של מזכרונו התנדפו אלה כל הפלסטיני. העם עם והבנה

לקוראיו. מוכר שהוא כפי הזה, העולם של ומהותו תוכנו מדמותו,
 גלוי מעיסוק מתחמקת אליה, משתייר שהוא שהמיפלגה בשעה לנפשו. להביו קל

 ממא- ונרתעת שלה הקואליציוניים הכסאות את לסכן העלולות ותופעות בעיות עם וכנה
 לתיסכול לגרום בכך יש נפשה, ציפור להיות היו שאמורים בנושאים ציבוריים בקים
ב בוערים שהדברים בנקו של מסוגו אדם אצל

 דווקא מפנה הוא זה תיסכולו שאת חבל עצמותיו.
תד ועיוות עובדות סילוף תוך הזה, העולם כלפי
־ ברמתו. לאדם מתאימים שאינם מית

מכתבים
בטוב־טעם הספד
 נוטה איני פוליטית שמבחינה הגם
 ולא אבנרי, אורי של הקו את לאהוד

 נ־0 לכתבות בספקנות מתייחסת אני פעם
להו אני חייבת בעיתונו, ■שונות סציוניות

 על לו, הרבה ובהערכתי ,בהתרשמות דות
 (העולם המר״ הסוף — ״רבין המאמר:

).2067 הזה
 הטראגי דרכו לסוף המתייחסת הכתבה,

 בטזב-טעם. ערוכה היתד, רבין, יצחק של
 דיברי חסך לא שאבנרי להיווכח שמחתי

 אם גם לכך, הראוי לאדם ■ומחמאות שבח
 רק דרכו אין וכי מאנשיו, אחד אינו

בביקורת.
 קוית-אתא שופמן, יפה

המגהינות תלמד אולי
 גמול הוא גדול / והגינות לטוהר־לב

 יצחק / המציאות עובדות לאור / הפדס
 כבדות־ שניס שלוש קרם. רבין

 מעט / עולם דוס אל נישא / משקל
כולם. כמו נהג / מעל לא אך — חטא

 רוב על גבר / כפרי־צבר צמח יצחק
 ניסה / מידבר חוקת באוהלי / מיכשול

 / קשה עמל הזה האיש למשול. כוחו
 זרע כוכב, דרך / צעד שלום לקראת

מעד. סף על — יצחק / משה
 לטוהר / דוגמה להיות צריך מנהיג
 / האומה בן הוא אם בפרט / דרך־אל

 / להגינות לטוהר־לב, ישראל. גזע של
 / המנהיגזת תלמד אולי / השכר הוא גדול
מחר. לנהוג כיצד

תל־אביב אימן, שמואר

הספן חיי קשים
 מיס- להביא עלי בצי־הסוחר, כרב־חובל

 לצי-הסוחר, ביחס בסיסיות עובדות פר
מסו בצורה מובאות קרובות לעיתים אשר

 ברורה מדיניות וחוסר בעיות, להבין רצון
כלשהי.

 את ״להסיר היום מאיים משל ירוחם
 הוא לנו אך מהימאים,״ ההסתדרות הגנת

 ולילות ימים שבמשך אנישים מגוחך. נשמע
ועבו אדם טבע, של סכנות בפני עומדים

 אלה! ריקים מאיומים נבהלים אינם — דה
אס שנים משד שהביאו אוניותינו, ציוותי

 סיכון תוך לעיתים למדינה, חיונית פקה
 של בהערכתם זכו לא מעולם רב, עצמי
ויעקובי. משל

 של ■המסובך שהמבנה היא תיקוותנו
מנ עשרות ישוחררו ובזה יתוקן, שכרנו

 שאמצעי־ במקום לעבודה ד,לי־חשבונות
 בחוסר-אחריות אותנו יאשימו התיקשורת

 ותנאי-עבודתנו, חיינו את הם יחקרו —
 צעירים אנשים ויעודדו תמונת־אמת יתנו

לשורותינו. להצטרף
חיפה זינגר, טומס הופל רב־

לשבות מותר לעשירים
 מיספר לפני פועלי־ד,נמלים שבתו כאשר
 וליצוא־ לפרדסנים נזקים וגרמו שבועות,

 חקלאים מכעס. המדינה כל רתחה נים,
 בכוח. אותם ולפתוח לנמלים לצאת איימו

 להפעיל בגלוי קראו נודעים פובליציסטים
 אותם גינו כולם השובתים. נגד אלימות

 היתה הממשלה שאם בטוחני להם. ובזו
 להפעיל כדי לנמלים צבא לשלוח מחליטה

בכך. תומך הציבור רוב היה אותם,
והנמ ספורים שבועות חלפו לא והנה,

 הדבר גגרם -שהפעם אלא נסגרו. שוב לים
 את שהשביתו קציני־הים, שביתת בשל

 גורמים הם הישראלי. צי־הסוחר אוניות
 לה ■גרמו מאשר פחות לא למדינה נזקים

 אין שכן יותר, אף ואולי ,פועלי־ר,גמלים
 ל״י מיליוני מאות רק בעשן מעלים הם

 הישראלי הצי של עתידו על מאיימים אלא
 ■בעיתונות קראתי לא :פלא זה וראה כולו.

בזמנו שנכתבו מהגינויים שמץ אפילו

אמצעי־התיקשורת. על־ידי לפת
 בכלכלת חיוני תפקיד מבצע צי-הסוחר

 דרך מתנהל המיסחר כל כימעט המדינה.
 כל והדלק, הדגנים תיצרוכת כל הים.

ב ארצה מובלים הביטחוני ■והציוד הנשק
 ול- לבעליהן ריווחיות אוניותיגו אוניות.
 ■מספק, צי־הסוחר בארץ. הכללי מיסחר
 אנשים לאלפי תעסוקה ובעקיפין, ישירות
אחרים. לרבים מקום־הכשרה ומהווה

 אווירה תמיד שלטה זאת, לעומת אך
 בימאים. ■וחוסד־טיפול חוסר־הכרל, של

מקו שהם כפי קיימים לא ׳שירותי־רווחה
 הפרישה גיל מפותחות, בארצות בלים

המקו לכל בניגוד ,65 הוא בארץ לימאים
 מעודכנים חוזי־עבודה אין בעולם. בלות

משו שכר־ר,ימאים להסתדרות), (״תודות״
 שרוב לזכור יש אך בדולארים, אומנם לם

 ובאותה בדולארים, הן אף הוצאותיהם
 בדולארים משתלמות הצי הכנסות מידה

לאו והסירות הסווארות שירותי (אפילו
זר). במטבע מחושבים זרות ניות

 כל להבליט נוטים אמצעי־התיקשורת
 הן העובדות אך הימאים. בקרב תסיסה

 היתה לא 1974 שנת עד 1954 שמשנת
 חברות- שיגשגו שנים באותן כזו. שביתה
לשי נעשה לא ומאומה והתפתחו הספנות

 וקליטתם הימאים של תנאי־הרווחה פור
 לשלוח היא בחברה הנטייה בארץ. בחברה

ואו בחוף, בלתי־רצויים שהם אנשים לים
 להראות כדי אחר-כך מנוצלת עובדה תה

גרועים. אנחנו כמד,
 והעובדים הקצינים איגודי בין הפילוג

 סתום מבוי של תוצאה הוא הדירוגיים
 עוברים שעליו לימאים, המעסיקים בין

 בשתיקה. ומישרד־ד,תחבורה ההסתדרות
 לדרישות לא־פעם נכנעו חברות-ד,ספנות

לע הצליחו ■אשר הדירוגיים, של מופרזות
 בד־בבד הקצינים. את בהכנסותיהם בור

 -שניסו הקצינים מדרישות החברות התעלמו
 החברות. במיסגרת בעיותיהם את לפתור
חוסר־ -של תוצאה הוא הנוכחי המצב

שהק מפני ז מדוע הנמלים. פועלי כלפי
 לעשרים אלפים עשרת בין מרוויחים צינים

 זד, בגלל האם 1 לחודש (!)נטו ל״י אלף
 הסבלים של מזו יותר ■מקודשת שביתתם

י בנמלים והסווארים
 דעת ■מוזר. מצב נוצר שבארץ דומני

 עשירים, של -שביתות להצדיק נוטה הקהל
עניים. של שביתות תוקף בכל מגנה אבל

בת-ים בסן, פרץ

רר!"ה! את עיזבו
 בעיתונות, הידיעות את לקרוא שמחתי

 להסכם־עוד־ להיכנס סירב של״י שמחנה
 של מיסודה חדשה חזית חד״ש, עם פים

רק״ח.
 קולות מאובדן רק״ח חוששת לדעתי

ה במיגזר מרביתם לשל״י, שיילכו רבים
 אינם הגדול, בחלקם ישראל, ערביי ערבי•

 דק״ח, של הקיצוניות בדיעותיה כרוכים
של״י. את יעדיפו ורבים

 להזיק, רק בזו התקשרות יכולה לשל״י
 אנסי* קומוניסטית כתנועה תזוהה היא

המ ממוסקבה. תכתיבים המקבלת ציונית
 ׳שוחד־ כמחנה התחלתם, שבו בקו שיכו

 עם יחד אך באופיו, סוציאליסטי •שלום,
כמובן. וציוני ליברלי דמוקרטי, זה

וחובות פינטו, משה

חוזרת ההיסטוריה זהירות,
 על לביב, יגאל של האחרונים הגילויים

 ידין, הפרופסור של ותמלוגיו עיסקותיו
 צצה ושוב במדינה חזקים הדים עוררו

 לאנשי־שם מותר האם הישנה, השאלה
 הון- מהן לצבור עתיקות, לשדוד במדינה

 שר־ -של איצטלד, תחת ולהסתתר עתק
 כל או לארכיאולוגיה פרופסור ביטחון,
בכנ להופיע ואחר־כך אחר, נישא תפקיד

 ■ושינויים רענו למשב־רוח הבטחות עם סת
בהנהגה.
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