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 הייתי ־ האחרונים החדשים שלושה משך
 שבוע כל שהוכן מדור של היחיד הקורא

וה הכיתוב שלבי כל את עב־ במערכת
הוכ לא אך — סודר לדפוס, נשלח תכנית,

הכ תקופת־נסיון זאת היתד, לגליון, נס
 עצמו על ;קבל עמד זה מד,ר כי — רחית

 ב־ אחר מדור מכל יותר גדולה אחריות
הראשו הפעם זו מונח, הוא השבוע עתון.

 שי,פיע תצפית, המדור זה לפניך. גם נה,
במדינה. מדור לפני שבוע מדי מהיום החל

 כה בר ד, לא אחר מדור שום שעל דומני
 כה תקופה משך המערכת, בישיבות הרבה

פ1,-: שלנו הראשון העיון ביום כבר ארוכה.
 ההצעה עלתה ה, שניב, משלוש למעלה ני

 שנתיים לפני השני, העיון ביום לפרסמו.
 המדור ההצעה. לביצוע לגשת הוחלט וחצי׳
ל אך חודשיים, משך נסיוני, באופן הוכן,
רצו את סיפק לא א ה אותו. נו פס בסוף

ננו.
 לדפוס. מוכנים אנו כי שוכנעתי הפעם

בידיך. השיפוט מעתה
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ש האומללים השבויים את תיאר אפלטון
 לר־ יכלו לא הם לקיר־מערה. כבולים היו
ה הוטל ע.׳יד ממול, הקיר מלבד דבר ת א,

 לפני גבם. מאחורי שהיה מפתח־המערה אור
אנ עברו מאורעות׳ התרחשו בחוץ, הפתח,

 הם :אותם ראו לא השבויים אולם שים.
 הקיר• על הדברים של הצללים את רק ראו
ה את רואים שהם אולי, להם, נדמה היה

דבר. ראו לא למעשה אך חיים.
היומ הידיעות בקריאת המסתפק אדם
 הוא זה. לשבוי דומה בעת־ן־היומי יומיות

תק את קיצץ האמריקאי שהסינאט קורא
 האויר. חיל תקציב את הגדיל הצבא, ציב

 האלוף במצריים. מישהו נגד הפגין מישהו
 או״ם. ראש־משקיפי את לראיון קיבל דיין
 ־ המא, אלה האם ? הדברים פירוש מה אך

 שלהם הצללים רק או — האמיתיים רעות
מערה. של קיר על המשתקפים

 כי עד מסובכים, כה ימינו של החיים
 מצריכה בלבד העיקריים התהליכים הבנת
 לכוח־ההשגה מעבר שהם ולימוד ידיעה
 לשם ביותר. האוניברסאלי הגאון של אפילו

מסו בשטח המתמחים מומהים דרושים כך
 התהליכים. את זד, בשטח לנתח מוכשרים ים,
תפקי זהו עתון־יומי. של תפקיד, זה אין
הרציני. השבועון כתב־העת, של דו

 נאמן תלמיד להיות השתדל הזה העולם
 שיטה פרשני״ ״תיאור של זו לאסכולה
בא האחרון בדוד שנולדה חדשה עתונאית

 תוך המאורעות את פרש1־' שביקשה מריקה
לש יכול וותיק, כקורא אתה, תיאורם. כדי
נכ (או הצלחנו מידה באיזו בעצמך פוט

 לא עצמנו אנחנו אולם זה. בתפקיד שלנו)
 לנו חסר היה לגמרי. מרוצים מעולם היינו

משהו.
ל יכולים אנו הרגילים במדורים ? מה
ש הרקע בתוספת שקרו, עובדות רק פרסם

 אולם מהם. הנובעת והמשמעות להם גרם
ההת כיוון את לדעת הקורא את לסגל כדי

 מדור דרוש יותר: דרוש לעתיד, פתחות
 קוי־ההתפת־ לניתוח כולו קדש מ, שיהיה

 בדברים יא מטבעו יטפל כזה מדור חות.
להב הגיעו שטרם בתהליכים; אלא וודאיים,

חשו כך, משום דוקא ושהם, — סופית שלה
מוגמרים. תהליכים מאש־ יותר בים

 מספר יועסק שבו קטן מדור תצפית,
והמודיעין המחקר סגל על נוסף מומחים

 בדיוק למלא מבקש המערכת, של הקבוע
זה. תפקיד
— מחר של המאורעות את יתאר הוא

 בכדור־ או בקלפים הסתכלות מתוך לא
 הגורמים של צונן ניתוח - תוך אלא זכוכית,

המאו יגיעו תמיד לא וחוקיהם. המתנגשים
 העתונות־היו־ לכותרות יתאר, אותם רעות,

 את שוקל דאלס כי לך יודיע אם — מית
 הדבר פרוש אין ישראל׳ כלפי המדיניות שינוי

 המשוער. בכוון לסיכום יגיע אמנם דאלס כי
 הרוב כי בודאות לצפות כל ת, אתה אולם

 במו״וצת־ יגיעו, תצפית ידיעות של המכריע
היומית. לעתונך הימים

 מילה כל זה במדור : אזהרה של מילה
 יש הקטנים. לגוונים לב שים היטב. שקולה

 התפתחות המתאר ל...״, ״צפה בין הבדל
 הוודאי ש...״ ״יתכן ובין וודאית, כמעט
 הוודאי ש...״ הנמנע מן ל״לא עד פחות,

 בי־ מעורפלת עדיין שוודאותה אפשרות על
תר.

בהר לידיך הזה המדור את מוסר אני
 מוכן שהייתי עד רב זמן עבר נעימה. גשה

 הוא תצפית זה. תפקיד זו מערכת על להטיל
ה של האורגנית בהתפתחותו סימן״דרך

הזה. עולם
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ש בשבוע כי לי מספר ראש־המערכת
 גלי,ן לקנות ביקש למנרה, בדרכו עבר,

 אף מצא לא הוא בטבריה, הזה העולם של
 — בודד גליון לגלות בידו עלה לבסוף אחד.
פרוטה. 350 של מופקע במחיר אותו וקנה

ב חלקי־הארץ. בכל כללי מצב זה היה
 ביום עוד הגלדנות אזלו רבים קיוסקים
הסי לפי עברה, הכללית המכירה החמישי.

 ביותר הגבוה השיא על הראשונים, כומים
כה. עד

חש על זאת לזקוף יש מסויימת במידה
 שביקש הציבור, בקרב הרצינית ר,אוירה בון

 מהבין מעלה־העקרבים תמונות את לראות
 ספק כל אין לם א התקרית. משמעות את

 הופיעו שפניו האיש היה העיקרי שהגורם
אלון. יגאל :השער על

 דעת־ה־ לחקד משאלי־גאלוט אין בארץ
 בל־ עתון של תפוצתו ד, יכו בהעדרם, קהל,

 היא תחליף. לשמש הזה כהעולם תי־תלוי
 היה האחר,ן בשבוע לפחות כי מוכיחה

 יותר עליו חשב שהעם האיש אלון יגאל
אחר. אדם כל על מאשר

 דעותיו את הזה העולם י׳ך מגיש השבוע
הפו הזירה של לגמרי אחרת מפינה אדם של

 לדעת מתוח קצת אני האמת, למען ליטית.
 בדעותיו׳ הקהל של מידת־ההתענינות את
זה. לגליון בקבלת־הפנים שתשתקף כפי

 תשומת־לבך את ת לד,פנ ,י*׳ הרשה אגב,
חשי את מעריכים איננו שכולנו קטן׳ לפרט
 בארץ היחיד העתון הוא הזה ס.להעו : בותו

 דעותיהם את זה אחר בזה לפ־סם המסוגל
 שבני־ לכך לגרום רחוקים, כה אנשים של

 הראשונה בפעם יוכלו הארץ ברחבי משקים
 שר הרציניות הטענות את כרצונם לשקול
 החרות תנועת חברי שאלפי בעוד בגין, מנחם

 דעותיו את הראשונה, בפעם הם גם שמעו,
 לך נגיש זה, בקו נמשיך אנו אלון. יגאל של

 מנהיגי של דעותיהם את הקרובים בשבועות
האחרים. החוגים

שינאת־המפ־ את מקללים הכל בה בארץ
 ממנה, להיחלץ דבר עושים אין אך ת, ג7

בלתי־חשובה. לא תרומה זו שגם דומני

״יער

ם י ב ת כ מ
כד? רק

שב אני  הזה (עולם העקרבים מעלה שרצח חו
 כל שלום יתכן לא כי ולתמיד אחת הוכיח )837
שכנים אשר וכוח יציב נבול זו למדינה אין עוד  ה

 כי לערבים להוכיח היחידה הצורה מפניו. יפחדו
ה ז ח, שנו, כו  כל על שערה. מלחמה להשיב היא י

 — ירושלים בפרוזדור או העקרבים במעלה הרוג
מון ברבת הרוגים 100 בנ׳נין. ע בינו כך״ ״רק ו  י
!עסק להם יש נ;י עם

רחובות בן־מנשה, אברהם
 עד לברבריזם... והנוער העם יחריש מתי עד
ת הוספת לעצמו להרשות יובל מתי  לשלש־ טבעו

? שלנו ההיסטוריה של לת־הדמים
ירושלים הללי, י. יצחק

מנו יהיה ...מדוע  למוד־ פרא מדם יותר זול ד
? ערבי מדבר

ראשון־לציון גיפשטיין, חנניה
 ינון של שאוירה לעובדה לבכם שמתם לא איך
 (פוריב! שמחה אוירת עם העקרבים) (מעלה וצער

ם שי שמ ? אחד בנליון בערבוביה מ
ת ,מאירי,ד יחזקאל פ  צ

 היו ואלה החיים, את מתאר הזה העולם
 זה. בשבוע החיים
והגאולה י״אד
 (העולם אלון ינאל על כתבתכם על כוחכם יישר

ת יצירה על רק לא ).857 הזה בה, עתונאי  אלא טו
 מסקנות. הסקת ותובע מטרות המציב מאמר על
לפעול... סוף־מוף יהליט ה־פלמ״ח ואלוף ית? סי

ה רבין, אלחנן פ חי
 אחריו אלך אני אבל — להיכשל עלול ...יגאל

! יקרא אם
חד,ר!ה שמיר, אליהו

ת באיזו ם זבו  ופילוג לפירוד להטיף אתם מעיזי
ם ם זכות באיזו ? במס״ אח לסיעת אתם מדביקי

ה העבודה דות לוגי או די סטי ״מחנה של אי אלי צי  סו
אן״ רוח לפי ?... ביוו

המאוחד הקיבוץ דברת
״ עשיתם. שלכם את !  הדברים את ו׳צנתם א

 האם : ברורות להשיב אלון ינאל על עתה ברורות.
? או ויתנער יקום א ל

תל״אביב פירסט, דוד
ם מכרים כמה לי יש  הקיבוץ בענייני המתמצאי

חד  כלל בדרך הם העבודה. אחדות וסיעת המאו
א ואומרים אלון. ביגאל לזלזל נוטים  מטפל שהו

 אתם? הקוראים הנוער. ובענייני בטחון בענייני רק
 עניינים ישנם האם ? ונוער בטחון בענייני רק

 אחרים שטחים ישנם האם ? במדינה יותר חשובים
שינו קרש־קפיצה להוות המסוגלים  הדברים פני ל

ת ממעשי־נבורה ינקה שפעם זו. בארץ  וחלוציו
ע ? כמחלב־אם חד תקופת־מאבק תיפתח לא מדו

 טוהר־האדם, על כבוד־האדם, על מאבק — שה
 את הקריבו שאלפים במדינה האצלת־האדם על

? שתקום למען חייהם
תל־אביב פרנקל, ד ד

לייבלה של הרעיונות
ש לייבלה א )857 הזה (העולם וייספי  מאה הו

ם אנשים 1 אהוז ע לו לקרוא יכולי שוג א אבל מ  הו
ת זאת בכל  את לעבור מעז היה מי נדולה. דמו

 שהאווירה מפני רק נוחים היים לעזוב הגבול,
שמתו על מעיקה הזאת המדינה של המגובשת ? נ

ירושלים ברדין, זאב
שלה את מבין שאינני בחי'  קודם 1 הזאת הממ

תו משחררת היא ב בתנאי מבית־סוהר או עזו  שי
א ברגע הארץ. את ם שהו ע ומתחיל מסכי  להופי

תו. ומחזירה מתחרטת היא או״ם, במסדרוני  או
לו והוא לבית־חסוהר... הוחזר לא אפי

תל־אביב אלחננוף, שמואל
 של ״המטורף על הסיפור את לקרוא הופתעתי

ע מה נטורי־קרתא״. תי שהפתי ה שבפעם זה או
 וייספיש ללייבלה כי עברי עתון כתב ראשונה

ת דעות נם ישנן שיו שו בפעם ורציניות. ממ הרא
חסינו להרהר התחלתי נה ט כלפי בי עו  של המי

ב אפשר אי האם מאה־שערים. שאו  מתוכם ל
ת ש היחסים לבעיית חדשה וגישה חדשים רעיונו

? הערבים עם לנו
תל־אביב בן־אפריב, שלום

מיני בילבוד
שה אוי  לא מין. בעניני הבקיאים אתם !לבו

 (העולם פעמיים הנרביים. במין בקיאות הראיתם
ב הגרביים של מינם את ציינתם )856 .852 הזה

 הצצה קרועה. ניילון נרב לבנות. גרביים : נקבה
המדוייק. מינם את לכם תראה במילון

תל־אביב סמינרסיטית,

מ שד הסודי הנשק מהו
י ישראל דינת

 איש אשר חומר־הנלם מהו
י עליך מדבר אינו

ה בגליון־היובל שבועיים, בעוד
 במלאת פסח, ערב שיופיע מורחב
יפר הנוכחית, למערכתו שנים ארבע

 הרפורטג׳ה את הזה״ ״העולם סם
 פרי אי״פעם׳ שהופיעה ביותר הגדולה
רבים: חודש־ם של עבודה

m t ד  ע
ל רא ש י

 א*ר השופך סיפדר־הענק
 שד כיותר הנסתר הצד על

המדינה.

 החליטה הפרסים, תחרות סיום עם
 צו שהחמ לפותרים לתת המערבת

 לשים האפשרות את בלבד אחד גליון
 היחיד התלוש במקום אחר תלוש
 לתלוש״התח" לב שים להם. החסר

 זה, גל־ון של 16 בעמוד המופיע ליף
המודעות. במדור

 למשלוח האהרון המועד
במ הפתרונות, ארבעת כל

״תח המסומנת אחת עטפה
 7.4.54 יום הוא הפרסים-, רות

 הפומבית הפרסים חלוקת
 זה. ממועד שבוע תוך תיערך
ל נסיעה ;הראשון הפרס

אירופה.

תוב עורך מצ בדיקדוק דיקדק שלא הכי
ול הלבנים לגהביים שגרם העוול על טער
לון גרב הקרוע. הניי

הדשה תגלית
 של הנמים הלעג דברי את לקרוא נזדעזעתי

פמן מאיר הקורא או  חש- על )856 הזה והעולם ק
שה של בונו  אכילת כי תנליתו בענייו קורקידי, מ
לו נניה סרטו. מרפאה הי שום תו אפי  של שטענ
ש כל בה אין קורקידי מר ם על הרי ממ  הרופאי

זאת. להחליט
תל־אביב רוזנבאום, ■צחק

והמין העיריה
שה מה כל כלפי חולשה לכם יש אומנם  שעו

שי אבא ד אבל בחיפה■ חו  נבול. גם להיות ציי
שאלון על ברשימתכם עירי עובדי אשר החדש, ה

 עברתם )857 הזה (העולם למלאו. צריכים ״
שהו או ראש־העיר יכול זכות באיזו זה. נבול  מי
ת את לו שינלה מפקיד לדרוש אוזר דו שו סו פ  י נ

ת באיזו ספר הזולת מן לתבוע אדם יכול זכו  שי
ניו על לו־ ? למשל המיניים, עני

 תל־אביב בורשטיין, דוד
ם הייתם איד לו אתם מתנהני שו אי  מכם ביק

ת התנהגותכם על טופס שתמלאו  להיטות- .המיני
שקאות אחרי כם  האם 1 שלכם הבצע ותאוות מ

ם הייתם ת עוני !בכנו
 תל־אביב לוי, אברהם

העתקים. בשלושה לא.
״ נתקן ליקויים. בהם יש ״אם תם.  אומרת או
ד יפה העיריה. של המנגנון מחלקת או דה מ  ! מצי

 חוסך היה זה ? לעבודה אותי המחלקה תקבל אולי
א שאני כפף המון לי צי כי- רופאים על מו  ופסי

ם שלי.. הליקויים את לי שיתקנו כדי 'אטרי
מוצקין קרית ברגר, חיים

קנו נו, ? צותם תי

!«־**לאי־•*™
*®*וייד

אכטו-קריטיקה
 הביקורת־ מדוגמות התפעל הבא העולם
ה בהעולם שתוארו הסובייטית העצמית

 את ולשנות זו בשיטה לנקוט החליט זה,
 מקטעיו כמה להלן הבא. ,תניןלד שמו

: החדשה השיטה לפי הערוכים

ה שמש הנאדר, ממשלתנו ראש 9
האח התקווה התבל, ילדי בל אבי עמים,
השכו וליתומים רעבות לאלמנות רונה
 קיבל צ׳ארטוק, מישה גנרליסימו לים׳
 מפעלי פועלי של נאמנות משלחת הדם

חוז, סולל״בונרסק טשביראל, בול תנו  ו
 תרומת על תעודה כשי מידיהם וקיבל
 ילדי למען נוספות עבודה שעות 73500

 התלונן הפועלים אחד חידיוד. מעברת
 במפעל־ פקיד, כי הממשלה ראש לפני

קרן- בשדרות בקי,םק היושב הפייסק

חב לפועלים באדיבות ענה לא קיימובה
המפלגה. רי

 פיינרו־ חיים המפורסם הפזמונאי 9
 בעתון מקיף מאמר כתב חפרוב ביץ

 שחיבר הפזמונים כי הודה בו משטרדה,
 מלחמה חרחור של רוח חדורים היו

 ה־ (ה..נרל פוליטיות קוסמ, הג׳יפ), (היי
 ו־ (הפרוטה עכור קפיטליזם מקסיקאי),

ח)  בקריה) דוד (בן פ־וטקציוניזם היי
 (ה־ ערביסטית זעיר־בורגנית ולאומנות
פז חיבר עוונו׳ על לכפר כדי פינג׳אן).

 עמל־ויזע־ל־ השם את הנושא חדש מון
 מליונים־למען־העתיד־המפואר־של־נוולדת־

 יהודי־ ־ נו־הציונית־שוחרת־השלום־וטאור
ה בקונצרט הושר הפזמון כל־הארצות,

 הבי- ת בב המורחבת הישראלית תזמורת
רמות. תשואות וקצר מולשוי,

 מכתב לנו שלח הבא התנין עורך •
 ה־ לשבוע שעד ;הודה משדה־בוקרסק

 ביקורת לכל מתחת זה עתון היה אהרון
עצמית.

החמשיר
 : שאמר קוף היה היה
ה ״גן ת־ז  ! נהדר מקום חיו
ת תובלנה בו  חיו

ת בשלווה  לחזו
" האנוש במין ר, המוז

.
853 הזה העולם


