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 את מאוד מחשיב שאני הקוראים. אחד

 על בדברו אותי. להדהים השבוע הצליח דעתו.
 בעיקבות בעיתון, העמודים מיספר הקטנת

 חזר ״סוף־סוף אמר: המודעות, בשוק ההתמוטטות
שלו:״ האמיתית למתכונת הזה העולם

 תגובות מפני במיקצת חששתי האמת, למען
 אך בגליון. עמודים מיספר הקטנת על הקוראים

 שהקוראים נראה הראשונות התגובות פי על
בחיוב. ואף בהבנה, הזה הצעד את קיבלו

 העמודים מיספר היה רבות שנים במשך
 אכזרי לבירור הביא הדבר מאוד. מצומצם בעיתון

יותר הרבה מצוי היה תמיד בגליון. החומר של

לחקורז אפשר במה

 המקום על בהתחרות לפרסם. שניתן מכפי חומר
ביותר. וחשוב מעניץ לנו שנראה החומר ניצח

 הגאות הביאה שבהן האחרונות, בשנים
 בשבוע, עמודים 30 עד 20( המודעות במיספר
 העמודים מיספר להגדלת יותר) אף ולעיתים
 היה לחומר היחס המערכת, לרשות שעמדו
 להכניס לעצמנו להרשות יכולנו יותר. ליברלי
הקוראים. מן חלק רק שעניין חומר לעיתון

 את מקצרים אנחנו עתה. הופסק זה לוקסוס
 שוב חזרנו המירב. את להכניס כדי הכתבות
 לכלול רוצים איננו מדוקדק. ביחר של לכללים

 ציבור כל את שיעניק חומר אלא בגליון
 את לקרוא ותרצה תוכל שאתה כר הקוראים,

 עמוד על אף לדלג מבלי שער. עד משער הגליון
קורא. אותו של הערתו התייחסה לכך אחד.

 אנחנו. בהצלחת זו במשימה לעמוד כדי
 ברצונך יש אם בקוראים. להתייעץ צריכים
 להוסיף, ומה להשמיט מה — עצה לנו להשיא
 — לוותר מדור איזה ועל להמשיך מדור באיזה
לנו. יעזור זה גלויה. או מיכתב לנו שלח

 ידעצר ״לא
ן מדוע -

מלווה העיתונות כל כאשר אלה, בימים

 אולי מלבנון, צה״ל נסיגת את בתרועות־שימחה
 היה הזה העולם נשכחת: עובדה להזכיר בדאי

 זו לפלישה שהתנגד בארץ היחידי העיתון
מלכתחילה.
 שבהם בימים הפלישה, נגד האיתנה עמדתנו

 ההתלהבות וגלי לאומי גיבור שרון אריאל היה
 אילת, עד ממטולה הארץ את הציפו המילחמתית

 הרבים אותם הרבים. שינאת את אז עלינו הביאה
 ואת תוצאותיה את הפלישה, את עתה מקללים

שרק.
 על הזה העולם את לשבח מהם לדרוש קשה
 לשמוע אוהב אדם אין אז. האמיצה עמדתו

 את עתה שונאים שרבים יתכן לך״. ״אמרתי
שצדק. מפני יותר, עוד הזה העולם
 הזה. שהעולם להזכיר כדאי זאת בכל

 חודשים שמונה המילחמה תוכנית את שפירסם
 נוקבת עניינית ביקורת עליה מתח שפרצה. לפני

 עכשיו בא כאשר לה. שקדמו החודשים כל במשך
 בלבנון התרחש מה ידענו' ״לא ואומר רבין יצחק
 הזה שהעולם נגדו לטעון אפשר הנדון), (ראה
 מידע אז גם קיבלו הזה העולם קוראי וכי ידע,
מקוללת. ארץ באותה המתרחש על ומדוייק מלא

 התיקים מן שלנו הידיעות את שאבנו לא
 לרשות שעמדו והשב״כ, המוסד של הסודיים

 לנו היו אבל הישראלית. המדיניות מעצבי
 השאר, בין כללו, הם משלנו. טובים מקורות
 מקורות ומארוניים), (סוניים לבנוניים מקורות

בינלאומיים. ומקורות אש״ף של
 העולם של אלד, בדיווחים כיום שיעלעל מי
 בראשית וגם למילחמה שקדמו בחודשים הזה,

 להיווכח יתמה דכרונו. את לרענן כדי המילחמה,
 הלבנונית. המציאות את אז ניתחנו דיוק באיזה
 אלא אינן המהוללות הפלאנגות כי אז אמרנו

 בשום יעמדו שלא עורכי־טבח, של חבורות
 הגורם הס אש״ף שכוחות אמרנו אמיתית. לחימה
 כדאי כן ושעל בדרום־לבגון. היחידי היציב

 יחסי־ כי אמרנו עימם. שכיתת־הנשק על לשמור
 התמונה מן לחלוטין שונים בלבנון הכוחות

 הרציני הדיווח גם ישראל. בצמרת המצטיירת
 התפרסם השיעים של העולה כוחם של הראשון

הזה. העולם עמודי מעל

סוף בלי
 כי לקוראיו השבוע הזכיר ״הארץ״ העיתון

 בראשות הוועדה שהתמנתה מאז ימים 250 עברו
 רציחתם לחקירת בלטמן, יונה פרקליט־המדינה

 עובדת אשקלון. בקו חוטפי־האוטובוס שני של
 עגת של תמונותיה על־ירי מוכחת הרצח

בחיים. בעודם החוטפים את שצילמה סרגוסטי,
 זו, לתיזכורת זקוקים אינם הזה העולם קוראי

 במדור הפרשה את ומזכירים חוזרים שאנחנו מפני
 עד בכך נמשיך ואנחנו שבועות, כמה כל זה

תום. עד זו פרשה שתתברר
 יותר לארוך צריכה היתה לא זו פרשה חקירת

 בעת במקום נוכחים שהיו מי כל שעות. 48מ־
 — הפוטנציאליים הרוצחים וביניהם — המעשה
 — הביטחון צמרת עם נמנים כולם היטב. ידועים

 קציני־צה״ל ארנס. משה לשעבר שר־הביטחון
ושוטרים. שרותי־הבטחון אנשי בכירים.

 חקירה למשיכת מעשית הצדקה של שמץ אין
החשד את מעלה והדבר — סוף בלי זו

מכחכים
)3 מעמוד (המשך

א שהלא ם. באו אפל •  ראשיהלישכה רק ל
א פרס, שמעון של  המכון ראש גם אל

 בשני שמו אה מאיית לקולנוע, הישראלי
ם. - אלפים את, אפלבאו  העולם לדעת וז

ת גם הזה, איו ם לכל הנכון ה מי או ב  ה
הם ם - למיני או ב ם, עד מ ר כי מנדלבאו  מקו

ת השם ת (באום-עץ) בגרמני איו ה  החליפי, ו
א אינו בוים, ל ה א שיזצי  המילה של יידי

ת ת. הגרמני רי המקו
• • •

הנשמה על טוב ׳
 שרה׳לה את רוצה אלון הקוראת

שרון.
עם בציבור השירה מתוכנית נהניתי מאוד אני

בתנ״ן־ מצוי הכל
 בבתוליה שלא כלה להענשת בקשר
 הרי ואילך), 31.1 הזה (העולםבתימן
 אינו בציבור, האדמת־הפנים פטנט
בתנ״ך. זה על כתבו כבר חדש. דבר

 החטא צבע הוא אדום שצבע הגדול הגילוי מה
 פרק בישעיהו, אצלנו כתבו כבר הלא והחוטאים?

 אם ילבינו; כשלג כשנים, חטאיכם יהיו ״אם א׳):
יהיו!" כצמר כתולע, יאדימו

 רמת־גן וייס, אפרים
• • • 

נלעגת סיטואציה
 של הצבאי לעבר השייכות מה

הפוליטית! לכהונתו חבר״כנטת

רבין) (לאה וידידה שרץ
מגש על הארץ ניחוחות

 לחכות צורך שאין חושבת ואני שרון שרהל׳ה
זה. מסוג תוכנית לשדר כדי לחגים
 או בשבוע, פעם לשדר צריך דעתי, לפי

 הזאת, התוכנית את בערב, הששי בימי בשבועיים,
 ניחוחות את ומביאה הנשמה על טוב שעושה

רמת־גן אלון, מיכל השירה• מגש על הארץ

ולעניי! קצר
 דברים על חבר״כנסת תגובת

 הזה אנשים(העולם במדור שפורסמו
6.2.(

ויינשטיין גרופר
הפה מן יצאו לא

 ארועים לנו מזמנת הישראלית הפוליטיקה
 להיות המתיימר מר״ץ, כהן רן ח״כ מוזרים.

 בעברו חיטט מחנה־השלום, ונציג איש־שמאל
 ומצא, מהליכוד מגן דוד ח'כ עמיתו של הצבאי

 אש" תחת פחדנות מגן ״גילה 1970ב־ כי לדבריו,
 מגן דויד את כהן רן פסל אי־לכך בתעלת־סואץ.

בוועדת־חוץ־וביטחון. מלכהן

 כי וטוען הסיפור, כל את מגן מכחיש לעומתו
בגבורה". ״נהגתי כתעלה אירוע באותו

 שני מנסים שבה הסיטואציה, היא נלעגת כמה
 להתפאר המיתרס, צירי משני לכאורה חכ״ים,
אש! תחת מפחדים שאינם לוחמים בהיותם
 לכהונה מגן דויד את לפסול סיבה יש אם

 בעמדותיו ורק אך נעוצה היא פוליטית,
לעניין. שייך אינו כלל הצבאי ועברו הפוליטיות,

 רפאל אזי כהן, רן של הקריטריון את נקבל אם
 נורא, אסון עלינו המיטו אשר שרון, ואריאל איתן

 וכל הביטחון, בתחום תפקיד לכל ראויים
 יש זאת, לעומת כשלג. ילבינו כשלונותיהם

 נגד ומתריע כמתריס מלהופיע כהן רן את לפסול
 ונתן בלבנון למילחמה יצא כהן שרן משום שרון,

 בימים דווקא השמאלית, הלגיטימציה את לה
למילחמה. במתנגדים חמור מחסור היה שבהם

 לתרומת־הדם המתייחסים מפי, דברים פורסמו
גרופר. פייסי של

דעתי. על עלו לא וגם מפי יצאו לא הדברים
ירושלים ויינשטיין, אריאל

פישול
 שומר־בארים היה שהוא להיות יכול

 אבל ),13.2 הזה (העולם באמריקה
 נותן ספורטה הקורא היה לא כיה בצ
כוסית. אפילו לו

 לבריון לבנובסקי קני את עשיתם זה? בריון זה
 בברטיס־ עשה הוא ומה מי־יודע־מה. הנבחרת,

 לא כוסית זה? שומר־בארים, זה אחד! סל לבה?
לו! נותן הייתי

לדבר. מה אין פישלתם,
תל־אביב ספורטה, חיים

ירושלים ספירו, גדעון

שביתת־נשיקה
 השבוע שהופיע חזה העולם בגליון

 על מישאל־בזק נעיד שנה 25 לפגי
חינוכי. כאמצעי מכות של הנושא

 משה רב־סרן הנשאלים, אחד תשובת
 חיל* ביטאון ועודך תסריטאי הדר,

האוויר:
 הייתי תמיד כי היכו, לא כילד, ״אותי,

 שביתת״נשיקה. המכות, לפני משיג,
 להכות שקשה ובת, בן לי יש עכשיו
 הם המכות, לפני תמיד, כי אותם,

 ובכלל, חטא על להכות מספיקים
 של הילד את רק להכות מותר לדעתי,
השכן!"
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