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 האשמה בפנינו והטיח שכול אב הזה״ ״העולם במערכת הופיע חודשיים לפני

 המוטלת הראשונה החובה את זנחנו משוחררים׳ חיילים שכולה מערכת שאנחנו, מכאיבה:
 יחם את להוקיע עוד, שאינם לחברינו חייבים שאנחנו חוב־הכבוד את לפרוע — עלינו

החללים. למשפחות האומה
שכולות. משפחות של בתים עשרות בכמה לאמיתו, המצב את לברר יצאו כתבינו

 שנגלתה המזעזעת התמונה את משראו אולם שיגרתית, רפורטג׳ה זאת היתד, תחילה
מצפון. של לשליחות החקירה הפכה לעיניהם

בפרסומת. רוצה אינה עליה, ירדה ביותר הגדולה האנושית הטרגדיה אשר משפחה,
 באזני משפחה אחרי משפחה חזרה זאת ובכל כל. לעיני תיגלה שמצוקתה רוצה היא אין

הוקיעו!״ גלו! ״פרסמו! דרישה: אותה על כתבינו
 יותר הססנו הסטנו. — המערכת שלחן על ומונחת שלמה התמונה כשהיתה

 מותר האם ? זה פצע לחשוף לנו מותר האם מאמר. פרסום לפני אי־פעם הססנו מאשר
? מעין מכאיבה בטרגדיה לנגוע לעתונאי ת א ז

 היא חובה היא. חובה כן. המערכת: החליטה שבועות שנמשך שקול־דעת אחרי
 הציבור, של המצפון את לזעזע כדי הדבר דרוש אם — להכאיב ואף הפצע. את לגלות

 שתשתלט לפני הכנסת. של זה במושב עוד מיד, העוול יתוקן למען — המחוקקים של
 של נחמה שום כסף, של תגמול שום אשר אלה של בלבם תקנה לה אין אשר מרירות

. — אבדו אשר על אותם תפצה לא מלים, ו נ נ ע מ ל
 מונח המאזנים כפות על המאזניים. כפות על מונח החללים משפחות של כבודם לא

המדינה. של כבודה שלנו, כבודנו
<$>

הקהל. לעיני ביניהם מתקוטטים עתונים־מתחרים שני לראות נעים מחזה זה אין
 בשם מסתורי אדם כתב הנה אולם האיכות. בשיפור תתגלה ביניהם שהתחרות יותר רצוי

 לפרסם מכובד עתון אותו לעורכי הזדמנות כך ע״י ונתן השבוע״, ל״דבר מכתב קפלן מ.
 מספרים גם השמצה, דברי מלבד כוללת, ״התשובה״ מראש. וערוכה מחושבת ״תשובה״

עליהם. להגיב שלא יכולים אנו שאין שונים
 ״העולם תפוצת על ניכרת, במידה בתפוצתו, עולה עודנו השבוע״ ש״דבר סוד זה אין

 מנגנון־ההשפעה ע״י מופץ טהור, מפלגתי עתון שהוא השבוע״ ״דבר :כפולה הסיבה הזה״.
 היא עליו ההחתמה משרת. הוא אותה אשר השלטון מפלגת של והבלתי־רשמי) (הרשמי
החותם. של המפורש ברצונו לפעמים מותנית וא־נה אוטומטית, רבה במידה

 שאילץ דבר בנייר, אכזריים לקיצוצים קרבן הוא הזה״ ש״העולם בשעה בה שנית:
מפלגת־השלטון. עתון של מצבו יותר קל עמוד, 16ב־ להצטמצם אותו

 מנסה השבוע״ ״דבר .100ס/סמ־ בלמעלה חדשים ארבעה תוך עלה הזה״ ״העולם
 מאז — אחוזים באלף עלה שהוא המגוחכת בטענה זה חסר־תקדים הישג על צל להטיל

 יצא מאז אחוזים מיליוני בכמה גדל פלוני זקן : לאמר אפשר הגיון באותו העתון. נוצר
אמו... מרחם

 זה במדור לראשונה אנו העלינו מוסמך חשבון רואה ע״י התפוצה בקורת את אגב,
 חשבונות בקורת מיד תערך כי במפגיע ״דרשנו :בדורה בצורה )670 (גל' חדשיים לפני

.אז כתבנו — בשבועונים״
 למערכת שבהשואה מכיון יותר, נמוך במחיר להסתפק וחייב יכול השבוע״ ״דבר

 למערכת אין החומר) לכמות ביחס בארץ ביותר הגדולה המערכת <שהיא הזה״ ״העולם
 במשכורת סופרים לה שאין וכמעט צייר־מערכת לא צלם־מערכת, לא השבוע״ ״דבר

 10ב־ מחירו את להעלות שבועות 6 לפני ״דבר־השבוע״ גם נאלץ זאת בכל חדשית.
 שוב המחיר את הוריד הוא אולם — והדפוס) הניר במחירי כללית (עליה פרוטות

 עתונאית. התחרות במקום תבוא במחירים שהתחרות תקווה מתוך אולי — חודש כעבור
 בעתונות תקדים לה שאין הזה״, ״העולם של הצפופה שההדפסה לציין יש זאת ועם

 מזה נופלת שאינה חומר של כמות עמודים 16ב־ לתת לו מאפשרת בארץ, השבועית
אחר. עתון של עמודים 20ב־ הניתנת

 מציעים אנו רצונם, את לגלות הזדמנות לקוראים לתת השבוע״ ״דבר רוצה אם
 3 במשך' הזה״ ל״העולם לתת זה משרד ולהניע הקיצוב במשרד בהשפעתו להשתמש לו

 זו מעין חסשית תחרות הוצאות השבוע״. ל״דבר הניתנת הניר במוח אותה את חדשים
מאלפות. הסתם, מן תהיינה,

מכתב־ס
יאסץ דיר

 מתאוננים, אתם )672( הזה״ ב״העולם
ש תל־אביבי, חבר של למכתבו בתשובה

מתג והאחרים) שייב (ד״ר הספרים כותבי
 עלי יאסין״. ״דיר של הזוועה במעשי אים

 מתגאים הספרים כותבי רק שלא להעיר
 שהתנגד פרידמן־ילין, מר מלבד — בהם

 ששד, לטבח הפעולה את והשוה לפעולה
 לתאי אותם שהוליכו היהודים מיליון

 250כ־ נהרגו הכיבוש בזמן ולהורג. הגאזים
ו ואין יאסין, דיר מאנשי איש  דוגמה, ז
 מליון וששה ״מהוריו מביא, ילין שמר כפי

 הוציאו לא יאסין דיר לוחמי יהודים״.
 כפי אותם, והרגו מבתיהם ונשים ילדים
הגרמנים. שעשו

״העו מערכת אנשי הרי טועה איני אם
 שהשתתפו משוחררים חיילים הם הזה״ לם

 אותם: שואל אני וב״הגנה״. בצבא בקרבות
 ברמקול והכריזו לפעולה פעם יצאו האם

 ולא מסוים במקום יתרכזו הכבר שאנשי
 שהצבא שמעתי לא ? רע כל להם יאונה

 ואילו הזה, כדבר פעם עשו ה״הגנה״ או
זאת. עשו יאסין דיר לוחמי

 דיר־ שלוחמי חלילה, לאמר, רוצה א־ני
 לא אך הפעולה, אחרי רצחו לא יאסין

 כדברי זוועה, מעשה או טבח זה היה
 דיר־ פעולת את המשמיצים ושאר ילין מר

ויל נשים הכיבוש אחרי רצחו אם יאסין.
 שהעבירו והילדים הנשים 400 מניין — דים
? לגבול מעבר אל

 השתתפתי ולא בצבא התאמנתי לא
 כיצד למדתי לא ולכן הצבא, בפעולות

 יפגעו שהרסיסים מבלי רימון־יד לזרוק
מערכת חברי דעת לפי האם ונשים. בילדים

עגבניות? לזרוק היא השיטה הזה״ ״העולם
ירושלים דוד,

פרידמן־ילין לא : ״דוד״ הקורא לידיעת
 בדיר־ הפעולה על מראש ידעו שייב ולא

 לח״י אם ני עליה, החליטו ולא יאסין
 ולא ,350 אם כי נהרגו, 250 לא בירושלים.

 אם בי לגבול, מעבר אל העברו 400
 מניון הכפר מן נעדרו הגברים רוב .50—100

 אל־חוסייני עבד־אל־קאדר בהלוית שהשתתפו
 וילדים נשים הפעולה). אחרי שנתברר (כפי

 לא והרמקול במקרה, רק לא שם נהרגו
 כי עליה, שהוחלט ההודעה את הודיע

 שנתקע במשורין מונח והיה התקלקל
בתעלה.

 דיר־יאסין שפעולת טענה לא המערכת
 פעולות בוצעו ושלא במינה, יחידה היתה

אחרים. בידי מהן גרועות ואף דומות

ץ״ מדוע - שחור ״שוק
 השחור השוק גורמי על הרפורטג׳ה

סק אני מאד. מענינת )676 הזד■״ (״העולם
 הממשלה. לראש מגיע עתונכם אם לדעת רן

 כי עליו, לחתום לו מציע הייתי לא, אש
 הנוגעים מענינים דברים הרבה שם ישנם
 שלכם הכלכלי לעורך מציע הייתי כן אליו.

 בשטח הממשלה ראש של יועצו להיות
? דעתכם מד, זה.

ירושלים שמואלי, משה
טרו בימים נקח מנין בהחלם. שלילית

7 אחר כלכלי עורך אלה פים

 גיליתי לא אך בעיון, המאמר את קראתי
 אלמוני, של תמונה הבאתם רוצים. אתם מה

 אני הקצוב. עקב מאד נחלש שגופו הטוען
 אלא נחלשנו׳ שלא בלבד זו לא ואחי,
ע? במשקל. עלינו בשוק עסקנו לא מדו

 אי־ מדוע בשר. אוכלים אנו אין השחור.
 וזה לצמחוניות, ההמונים את לחנך אפשר
 רבים ודברים תורים דביזים, לנו יחסוך
כאלה.

 הנגע את חושפים שאינכם רק חבל
 כתבו דינכום, בחיאת ״ביורוקרטיה״. ששמו
 עיניהם את ותפקחו זה על ״דופק״ מאמר

הממשלה. שרי של העיורות
חדרה רפלנסקי, צכי

 על יוותר לא הזה״ ״העולם דאגה. אל
זה. תענוג

השחור, בשוק נלחמת שהמדינה בעוד
 אנשים של מסוימים לחוגים נותנת היא

 הרשות למשל, מלח, לכל ממנו. ליהנות
מלחים לארץ. מחוץ בשר ק״ג כמה להביא

 מופקעת. למכירה זאת מנצלים מעטים לא
 של נקניק שקנתה לי סיפרה אחת אשד,
מלח. מידי הק״ג, לירות 4 במחיר אוז,

חיפה גרוכר, אליעזר
בפומבי. הכתובת את תמסור אל ששש,

ריון ״בן  לעזרת הנוער את אוסף גו
 המדינה האם השחור״. בשוק המלחמה

 ? לריגול למלשינות, שלה הנוער את מחנכת
 לדבר ונתבקשתי נוער בתנועת מדריכה אני
 לפנות אוכל איך לזה. בנוגע חניכי לב אל

 היא שהמלשינות מוצאת כשאני אליהם,
 היתד, שלי המורד, ? ביותר המכוער הדבר

למל אחנך אני האם — מלשינים מענישה
? חניכי את שינות

 כלתי־מפלגתית מדריכה
גלויות״ מלים ״כמה

הפ על ואמצו חוקו למערכת. לחי כה
 במא״ העתון למטרת שהצגתם רינציפים

 הזה״ (״העולם גלויות״ מלים ״כמה מרכם
676.(

הרצליה פוטוריאן, ליאון
 העתון מחיר ששינוי העובדה מענינת

באו ארעו אבנרי •אורי של תמונתו ופרסום
 כפיצוי התמונה פורסמה האם השבוע. תו
 הרושם את עשתה בודאי היא ? המחיר על

 מספר יגדל שמעתה לכם מובטח הדרוש.
 אותי. גם למספר לצרף ותוכלו הקוראות,

משה, קרית אפשטיין, אהוכה
ירושלים

 העמידה הזה״ ״העולם שמערכת חשבתי
שבו הישראלי לקורא לתת מטרה לעצמה

 בכך. הצליחה ובאמת ל״טיים״, דומה עון
 מצליח כמה עד המספר המאמר איפא מדוע

 אני ? המקורית לשיטתו הודות העתון
 שאפשר כמה עד להיות ממליץ הייתי מצדי
 שאפשר כמה עד ולחקות מקוריים פחות
ה״טיים״. סגנון את יותר

חיפה אפשטיין, א.
 אמרנו אשר על לחזור לנחוץ מצאנו לא

כמיטב ללמוד משתדלים אנו :פעם לא
 מעתונים ואף ״לייף״, מ״טיים״, יכולתנו

 הש־ והעתונים הצרפתי כ״מאץ׳״ אירופיים
להס שאפשר מאמינים איננו אולם וייציים.

בת שנוצרו שיטות של עיוור בחיקוי תפק
 מבנה נייר, (צימצום מתנאינו שונים נאים
ובו׳). העתונות, של שונה

מכור עתון
 האג־ ?אימפריאליזם עתונכם הוכיח שוב

המכוע השמצותיו ו. אופ■ את גלו־אמריקאי
״קו כגון וב-טויים ממנהיגינו אחד על רות

אח גסים רמזים וכן קיקיוניים״ מוניסטים
 הד־ אחד מיקונים, שמואל לחבר ביחס רים
 נטיתכם את בעליל מראות שבנו, ם גול

זה. מקו בכם חזרו לקפיטליזם.
חיפה יודנפרוינד, רא־כן

תמ הזה״ ״העולם על בעיון תעבור אם
המו דומות סקאות פ של ניכר מספר צא

הקומאינפורמי. לקו אנחנו מכורים כי כיחות

וקליאופטרה- ״קיסר
 הסרט את קובע )673( הזה״ ״העולם

 הכשלונות שלושת בין וקליאפטרה״ ״קיסר
 של הפקחי ״מחזהו :כך ומתארו הגדולים

 של וספינקסים פאר תלבשות בים טובע שו
 בכלל הזה התיאור בעל קרא האם קרטון״.

 אנא, דם, לו יש (אם ? שו של מחזהו את
ישיב).

 אמנותית הצלחה הסרט מהווה לדעתי
הבד. של עילאית

ת״א קרינמן, אליעזר
 שו. של מחזהו את קרא התאור בעל
 לרמתו להגיע לשוא, הסרט, ניסה לדעתו

 רציני היה המאמץ הגדול. המחזה של
 ש־ יתכן חמור. — איפוא — והכשלון

 מתאים מחזה אינו וקליאופטרה״ ״קיסר
קולנועי. לעיבוד

האישים חידון
 )677 הזה״ (״העולם שלכם האישים חידון

ציני, כעתון אך — נהדר  לראות עליכם ו
 חמשים לפני שנולד מה ולא — הנולד את

לש שהיו תינוקות להראות במקום שנה.
 שיהיו דהיום התינוקות את נא הראו רים,

 מקרה כל על שנה. חמשים בעוד לשרים
 בני, תמונת את לכם שולח אני יבוא, שלא

 רציני סיכוי לו שיש שבועות, 3 בן
 בשנת לראש־ממשלה להיות )1:1.000.000(

במפא״י). מקום לו מכין כבר (אני .2000
נתניה זליקסץ, אריה

 סבור התינוק, תמונת את שראה דוש,
: כן דמותו את להנציח שמוטב

נחיתות תסביך בלי
 השבוע״ ״דבר עורך על דעתכם מה

 פורנוגרפיה, : כ הזה״ ״העולם את המגדיר
כל הסברות העורכים, של עצמי פרכוס
 השוק קיום את להצדיק הבאות כליות

ומדי חברתיים רעיונות של דייסה השחור,
 את ואילו — וכו׳ ציניזם, ניהיליזם, ניים,

הכ בעל : כ מגדיר הוא עצמו של עתונו
 ז אמנות ומוקיר טובה ספרות אוהב רה,

 חיפה לז׳ינסקי, אבתר
מרו השבוע״ ״דבר שעורך שמחים אנו

ויצלח. יעלה בו. צרח עינינו אין מעצמו. צה

12 כעמוד לתשבץ טעות תקון
״מאו בקטע לתקן יש מהגליונות בחלק

״:  גוף, 8 שמעון; בנחלת בנגב, עיר )1 זן
 בא, 37 מם׳ אחרי ביותר; קצוב מאכל

).31 (ולא 41 ואחריו )30 (ולא 39 כמובן,

ף ע ש וז
 בחשכת פעם, אי יצאו שלא בארץ הצעירים הם מעטים

 מסגרות בעלי לבנים כרוזים הקירות על להדביק כדי לילה,
״. עומדים ההגנה ״גדודי שחורות. .. ם.  הצבאי הארגון ״חיילי דו
״, עומדים ומפקדיו הלאומי ם...  עומדים ישראל חרות ״לוחמי דו

״ ם... ו״המעש״. ״חרות״ ״החומה״, של כרוזים — דו
 לאור אם כי בלילה, הודבקו עוד לא והכרוזים ימים, עברו

 אולם צבא־ההגנד,־לישראל. של שמו עתה התנוסס בראשם היום.
 שלשום של מדביקי־הכרוזים מעטים ולא שחורות. נשארו המסגרות

ל... של בכרוזים נזכרו שמותיהם אשר אתמו
 הימים מוראות את לשכוח הבריות רוצים באו. שלום ימי

 בהן הקשור וכל השחורות המסגרות את לשכוח הן רוצים ההם.
 על שרר עוד ואי־שם אי־סה ורק נפרע. שטרם החוב את גם —

ז ־ ך  והוא תובע, והוא בשמש, שהצהיב ההם, הכרוזים מן אחד הק־ר ^
— מאשים ״ י

השוכחים. את
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