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המ לאחד שבת בערב נכעתי מכבר לא
 הלב• את ביותר המושכים בארץ קומות

 מטריב מאות כמה השוכן נחשון, משק
 מ־מי היטב לי הזכור במקום הגבול, מן

 על גדול לויכוח אותנו הזמין המלחמה,
 כי" המורכב משק הוא נחשון הזה. העולם

 לאדם .22 בני ישראליים מצעירים כולו עט
 שטח׳ באותו שנים 6 ־1לפ שזחל כמוני,
 צחיחה׳ כמעט טרשים אדמת עדיין כשהיה
הדשא. על כאן לשבת אמיתית הנאה היתד,

 שאלית עשרות כמה על לענות נים־תי
קור : קלה מלאכה זאת היתד, לא וטענות.

 לצטט ידעו נחשון במשק הזה העולם אי
 דעה על לעיער וחצי, שנה מלפני מאמר

 שנה, חצי מלפני ברשימה כלולה שהיתר,
שנתיים. מלפני תמונות לסידרת להתנגד

 שיקול" את לחברים להבהיר השתדלתי
 לשים נכון היה האם מקרה. בכל המערכת

 אלא היה שלא ישראלה, מכע על הדגש את
 : (תשובה ? תכלית חסד מסע־הרפתקות

 המסוגלים אמיצ-ם, אנשים אוהבים ״אנחנו
 אין אפילו בנוער, ההעזה יצר את להחיות

 יש מדוע !״)מיידית ממש־ת תועלת בכך
 בר־ או השער על יפה נערה לפעם מפעם

ל עוזרת הנערה ״אם : (תשובה ? פורטג׳ה
 על האמת את יקראו קוראים שרבבות כך

ר הודו־סין, בבעיות יתעדנו או גיאטמלד,
 עושה מה י״) לתודה זכא-ת היא אין אם

מג שהוא בליקויים ללחום כדי הזה העולם
 תפקידו דבר. ״שום : (תשובה י אותם לה

ל הקורא את לעורר העובדות׳ את לגלות
ה משטר להקמת הפוליטי המאבק מחשבה.

!״)לעתון לא למפלגה׳ עדן הוא לקורא רצוי
 אך החברים. את שיכנעתי אב יודע איני

 את איש הבינונו השיחה שבסיום הרגשתי
טוב. יותר הרבה רעהו

 ■ שאלה החברים אחד שאל הויכוח, בסיום
מ אתם א-ך לדעת, רק ״רציתי : אחרונה
?״ שלכם הסודיות הידיעות כל את שיגים

 תמימותו האוכל. בחדר פרץ רועם צחוק
 של בלוטות־ר,הומור את דיגדגד, השואל של
 זאת היתד, לא למעשה אולם המסובים. כל

 את שואל ואני יש כך. כל מצחיקה שאלה
ש גליון בקורא־ השאלה, אותה את עצמי

 באו מנין ההדפסה. ממכונת עתה זה יצא
 מנסה הזה שהעולם האלה, הידיעות אלפ־

? עמודיו 20 לתוך אותן לדחוס
ל צע־ר בלבד, אחד מדור למשל, קח,

 חבר■ אותי שאלו פעב לא תצפית. : מדי
 מנין שרים, ואפילו מוסדות ראשי כנסת,
 זו, במדור שהופיעה מסוימת ידיעה השגני

 היא כיום להם• גם ידועה ה-תה ושלא —
 אם בארץ. ביותר הקרואים המדורים אחד

מי באיזו תתפלא ישנים׳ בגליונות תעלעל
 על בו. שפורסמו ד,״נבואות״ התגשמו דה
י התבססו מה

 ה־ חבר את בחשבון לקחת יש כל, קודם
 המיוחד מבנהו העתון. של הקבועים בתביב

מע להקים אותנו חייב שבועון־חדשות של
 העולה מערכת — יחסי באופן ענקית׳ רכת

 אחיי שבועון כל מערכת על השוואה אין עד
ה המלים למספר שבהשוואה דומני בארץ.

ב הגדולה המערכה זו בעתון, מתפרסמות
היומיים. העתונים כל כולל בארץ, יותר

 חברי שאר וכל לבדם, אלה כתבים אולם
 כמות ללקט לחלום אף יכלו לא המערכת,

 קיימת זה לצורך פרטים של כזו אדירה
 בשום מופיעים אינם שחבריה שניה, מערכת
ה של המושבעים אוהדיו מאות : רשימה

 ופרטים עובדות לנו המוסרים הזה, עולם
יופיע ששמם ומבלי שכר, כל לקבל מבלי

בעתון. לעולב
 אינו מאתנו שאיש מודיעים זה לעתון יש

 כמה לפני קבלת־ למשל, כך, כלל. מכירם
 מפליאים פרטים ובו אלמוני, מכתב שבועות

 כתבינו. מפא״י. בתוך הכוחות חלוקת על
 על כתבת־השער בהכנת שעה אותה שעבדו
 בדקו זה מכתב לקחו שרת,—לבון מאבק
 שהן מצאו הם העובדות. את יסודי באופן

 ספק בלי התופס האלמוני (לכותב נכונות.
תודתנו.) הנה במפא״י׳ מרכז־ מקום

 אלמיני וקורא הטלפון, צ־לצל אחרת פעם
 הפעלנו .1 במזל נפט נתגלה כי הודיע אחר
 לא שאמנם גילינו הכתבים. רשת את מיד

 באדי־ מהולים מים אך ממש, נפט עדיין נמצא
ד,י היתד, התוצאה הקידוח. מן פרצו נפט

 (העולם תצפית במדור הסנסנציונית עהד
 את שבועות בשלושה שהקדימה ),866 הזה

 ושמילאו מאמריקה שהגיעו כך על הידיעות
העתונים. של הראשונים העמודים את

מעמ את שלנו'מסכנים המודיעים מן רבים
 מהם מעטים לא לנו. בעזרתם ועתידם דם

 אף מאד. עדינות בעמדות־מפתח משרתים
ממ תגמול לכל לקוות יכול אינו מהם אחד
 לעזור לנכון מוצא-ם שהם העובדה שי.
אצלנו. עמוקה סיפוק להרגשת גורם היא לנו

ה של האינפורמציה עושר גורם לפעמים
מוזרות. לתוצאות הזה עולם

 פנחס על כתבת״השער אותה למשל, הנה,
 כש־ שנה, לפני עליה לעבוד התחלנו לבון.

 עומד שלבון הראשונה בפעם לנו נסתבר
נמ עבודת זאת היתד, הבמה. למרכז לזנוק

 מד בעזרת כתבינו, וסבלנית. עקשנית לים
 צברו והלא־אלמוניים, האלמונים דיעינו

 הקל־ מאחורי הנעשה על הן עובדות, של ים
ב הפרטיים חייו על והן הממשלה, של עיב

השר. של יותר
 סיומה, לפני ושנית העבודה, התחלת עם
לאפ שיואיל לו הצענו עצמו, ללבון פנינו

 לבון• סירב פעימיים לראיינו. לכתבינו שר
 נתן לא כה שעד (הנכונה) הטענה מתוך

 ארד. לעתון אף אישי סיפור לצורך ראיונות
 גם ;התאבלנו לא אף כך, על הצטערנו

הדרו העובדות כל לנו היו זו שיחה בלי
 אנו השר. של ילדותו רשמ־ כולל שות,

 את עליהם׳ כותבים שאנו לאנשים, נותנים
 לעובדות. ולהוסיף דעתם את להביע הזכות
לכך. זקוקים איננו אולם

ב שערוריה פרצה הגליון הופעת למחרת
עצ שלבון משוכנעים ר,־ו הכל מפא״י. צמרת

 אחרה, שהרי — החומר כל את לנו נתן מו
 פרטים על ידו את לשים עתון יכול איך
 לפרסם נהוג והרי ? ואינטימיים סודיים כד,

 תשבחות־עצמיות אלא שאינם מאמר־דיוקן
 הדוד, לבון, של עתונו המאמר. נושא של

 דיבר לא שהשר הודעה מיד לפרסם נאלץ
 אף תת״הכרתי הומור מתוך כלל. איתנו
 לפרסם מצדנו בלתי״הגון זה היד, כי הוסיף

 עירר שלה האינפורמציה שעושר רשימה,
מפ הפרטים את קיבלנו כאילו הרושם את

עצמו. שר
 ביו הגדולות המחמאות אחת זאת היתה

 ה־הד. שניה מחמאה אי־פעם. שקיבלנו תר
 חזר במדינה, העיקרי עתון־הבוקר הארץ, כי

 וגם הרשימה, מרטי כל על כמעט שבוע כעבור
ל נאלצה עצמה הממשלה מסקנותיה. על

 על הזה העולם גילויי את ת רשמ הכחיש
 ושד־הבטחון ראשיו-,ממשלה בין חריף מאבק
שלו.

לנכונו יותר טוב אישור בימינו, ומה,
? רשמית הכחשה מאשר ידיעה׳ של תה

©

מכתבים
תורה יצאה מנצרת

שבע מתננד הנני  מאסר אולם הקומוניזם, של מו
 )872 הזה (העולם בנצרת הטירור על הזה העולם

 העולם של העוז בשל (א) ולהערצה לשבח ראו
 פעולה לאותה האחראים את בעליל להוקיע הזה
ה את לדרוש וא!ז  ו(ב) חקירה וועדת של מינויי
שותדות. הבלתי המקוריות העובדות נילוי בשל  מ

ת שו מ מ ת. בצורה לקורא ה אובייקטיבי
וזל־אביב שלומוב, אהרון י.

 בארצנו שהדמוקרטיה ספק של צל בל לי אין
שמה שלטונות שביזמת בשעה ללעג הו  נעשתה ה

ה קצי בו הפרו שפילה המחפירה '  אך בנצרת. והמ
ת )1948( הגדולים בימים פעיל לוחם מהיותי מ ו
ת את הכרתי או  שכנינו, של ושרק כחל ללא המצי

 ל־ מלא אזרחי חופש נותנים היינו שאם לי... ברי
 דוא־ היתה הערבית הליגה הרי הערביים אזרחינו

שי גייס לארץ להכניס נת מן מודרך, ערבי חמי או  מ
ה מהארצות כהלכה) עברית (היודע ואינטליגנטי

ת ד' שכנו פן ולחבל לרגל כ או תנו. חופשי ב במדינ
פתח־תקווה גוטשטיין, ש.

ת האם הודי בסקטור ירדו הזה העולם מניו  הי
א  ולזרוע בנצרת העכורים במים לדוג הולך שהו

שנאה ארם ם בין למדינה ו טי  להם, יש אשר מעו
שיך מתי עד ? והותר די הכי, בלאו  הזה העולם ימ

עיוו כנראה אשר השחורות המשקפיים את להרכיב
. רו . .? תו שונאי חידלון מאחל אני או  המדינה ל

ציה שמי 1 ומ
ט אזרח שאני להעיר עלי לבסוף שו  שבטחון פ

א הנני נאמן. אזרח כלכל לו יקר המדינה  את שונ
ת ואת הפאשיזם טו כוי. שי הדי

חיפה מזרחי, יוסף
 שנאה להסתיר כנראה, יודע, מזרחי הקורא

רבה. בהצלחה זו

תי לא אני נמני ש (ו שתמ  חסידי על עבר) בלשון מ
ת (אך) הזה העולם  ידידי אצל קראתי בהזדמנו

שמח להודות מוכרח אני נצרת. על הכתבה את
 רגשות רגשותי, את להביע הצליח הכתבה בר

בו על מקל פעם שהרגיש אדם  שכח לא ועדיין נ
הטעם. את

שה זה מסוג בכתבות  רב שירות הזה העולם עו
 הזה העולם נאלץ אנב, דרך ואם, המדינה. לאזרחי
 מקווה, אני בלבד״ התפרצה (למען פעם מדי לפרסם

פע, חזה העיקרון) למען ולא  פסל של טיול או שו
ם, חרוזים בליווי ערום, שי פ שהו או מטו  מהסוג מ

 בסוג נם אבל לו. יבושם הנהגה כל הרי הזה,
טעם. בעלי דברים ישנם זה

חיפה מ., ס.

קורא קול
 ההשמצה דבר• את כתב טולו־יו שהתבד מובטחני

ך )872 תזת (וזעוזים העתון ננד ת מתי מו ו מות חמי
ת I מבחילים דברים איזה טיפשות.  קץ 1 העולם פי

ת! שו אנו שה שלא טולרין, חבר נא, הודה ה  הוג
דו ת, תביעה נג שפטי תיו חוצפתך בעד מ קללו ה ו

ת והברבריות. מעליו
ת שאלתך ועל שי שלה הנייר בדבר הטיפ שהממ  ו

ב לעמון) כביכול. מקציבה, שי  לנייר התקציב :א
א  מקריאת הנהנים בארץ הקוראים אלפי כספי הו

עון שבו הזה. העולם והאוביקטיבי. תלוי הבלתי ה
טולרין. יעקב הדלה לנכה לו, נסלח

פתח־תקווח בוטל, אריה

לצדיקים שער
רו תבו טעה אנשים מדור עו לו בכו אי אני כ ב  ג׳ו

שי, שב . קאמילו, דוו של יוצרו נואר  בבית־ יו
שי לא ).872 הזה (העולם הסוהר שב נואר  ב־ יו

 את שנילם השהקן סרבי, גינו אם כי בית־הסוהר
 עורר ביקר לו קאמילו. דוו של יריבו העיר, ראש
 רואה היה בתל־אביב הקולנוע בבתי אנשים מדור
ם זאת מני עו ביו פי הו שבוע הממד על ש שעבר. ב

רנות־ג! לאלו, דוד

 ט פתוח רחבים, האיטלקייט בתי־הסוהר
 גוארש : טועה לאלו הקורא הצדיקגס. לכל

 קא' דון כתיבת על להרהר עתה יכול כלוא,
בבית״הטוהר. מיליו

השנה איש
ש לי נדמה מנון הוא השנה שאי א זכרוני. א  הו

שעדיין הוכיח הנק סחורה אותה בישראל קיימת .
צפון ראת אלי. מ דו בי די א בגנך אינ את הציל הו
ב שמה תנו, של הטו שך שנפנע מדינ כל השנה מ

שי על־ידי קשה כך ם. נבורה מע מי מסויי
תל־אביכ זק, אלכסנדר ד״ר

ר היה זה (מקום שלה לתשובת שמו  הממ
ת על הזה העולם להאשמת רעו או נצרת) מ

 הפנים, שר ימינה השכוע
 הממונה את רוקח, ישראל

 כחוקר־יחיד הצפון מחוז על
 ״העולם נצרת. במאורעות

 שעם גסיפוק קוכע הזה״
לד הממשלה נענתה זאת

ה לדו״ח מצפה - רישתו
חוקר.

. . ש דק . ץ :בחשבון בא אהד אי שמי בב מ  הו
נרינוולד... מלכיאל מקצועי ומנלה-אמת

צפה גורי, דוד
 הצ׳קים על שחתם האיש מק-דניאל, .ברום . .

שרו ופריניידריס... קרייזלרים לקנות לנו שיאפ
 חיפה קלמן, אמנון

טובה. וחתימה טובה שנה
םולגריה בקבוקי
פו מכבי של המשחק  פתח־תקוה מכבי ננד י

ח )873 הזה (העולם  דרום ,ב שבלעה בעליל הוכי
שנן ש לפחות י ת שלו ח יפו, (מכבי קבוצו  תל־ הכו

ת שאינן רחובות) הפועל אביב,  ביכולתן נופלו
ת תו בארץ הכדורגל מאריו באו קבו משחקות זמן ו

ת צות השיי שמות) להזכיר (בלי א׳ בליגה שונו
ף יכולתן, לפי כות, ב׳... לינה לסו

ם ב׳ ליגה בצמרת המשחקים שכי  קהל יותר מו
ב נעוצה לכך הסיבה רגילים. א׳ ליגה ממשחקי

ם אלה שבקבוצות עובדה  צעירים שחקנים נמצאי
ם מרץ ובעלי שו ת סיבות שמ או לא ידועו  את מצ

א׳. לינה בקבוצות מקומם
א הבולגרי, לקהל אשר רטאי קהל הו  במאה. ספו

 התפרע זה שקהל מקרה שום לי ידוע לא אחוז.
ה .בלי מה פרובוקצי ה ראיתי היריב• מצד מתאי מ  כ

פו מכבי של משחקים  התנהג הבולגרי והקהל י
 בארץ קבוצה כל ההונן. המשחק כללי כל לפי

ם בקהל מתארכת היתה נו כזה אוהדי אי  חומך ש
נו או הונו מ מ תרו על־ידי ונוחיותה קבוצתו למען ו

ת מות צלו מו מגרש, לבניית בנון — היטב המנו
מקלחות. עדון,

תל־אביב ליובין, יוסף
הו לערבב מה לשם אולם נהדר. משחק היה זה  או

הדי את להביא אפשר ו כדורנל עם הקבו שתי או
ם למנדש ישר צות ה האוהד בבקבוקים, מזוייני

שאבריו המנרש על עוג*־ שנשאר אחרון ם כ  שלמי
המנצחת. היא קבוצתו —

 תל־אביב שיבר, אריה
 לתפקיד להתנדב מוכן שיבר הקורא אם

השופט...
דמוקראטי חינוך

מן לא מו מז רי ביי  חדש תיכון בית-הספר מו
ח״ בתל־אביב א' עירוני תיכון ובית־המפר כו  ״וי

 תלמידים. כמה דרישת א!ו על הזה. העולם על
ציני את להזמין סירבו ענו כדי המערכת. נ  על שי

ח טענותיהם. כו לו הוי  פרוע השמצה מסע היה בו
המחנכים. של

ת להתנהגות לקרוא כיצד 1 זו חינוכי
 תל־אביב אלמוני, תלמד

למשל. להגינות, שיעור
הזה״ ״העולם מילון

ת״ זה מה ? חידוש עוד שרדנו ה (העולם ״  הז
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תל-אביב מילר, אסתר .
 ביורוקראטית — ז׳ שמאלית), (שין שרזנות

כיורוקראט. — ז׳ שדרן,
חלוצי פוקר
 היה׳ )873( הזה העולם שער על יערי־אלון הקלף
ה ...אני מצוין. כיי לרמוז התכוונתם שלא מקוו

 התנועה. בעתיד פוקר משחקים וחבריהם, השניים,
הקיבוצית...

נתניה גלר, יוחנן
טובים. : הפוקר ממישחק ללמוד מה יש

הזוג. מן השלישיה טובה האחד, מן השניים
וראש יד

 )872 הזה (העולם דויטשר יצחק של מאמרו
ט שוב מוכיח ס מוני קו סט לעולם נשאר ש מוני  ; 1 קו

ט ככל כי ס מוני  את שוב דויטשר מערבב טוב קו
שגים ת של המו מיו או ת. ל מניו ה לא אבל ולאו  ז

אב א (אלא) לי, כו  ידיים. בהרפיית עוסק שהו
תינו. נחלץ שלא להאמין לנו אל מין באים מצרו א  נ

מראש. אבודים אנו הרי לכך
שבע. באר בן־צור, מרדכי

 רחוקים הדים הישראלי האדם לאוזני הניעו האחרונים כשבועות
 גדולים משלוחים מקבלת החלה עיראק מתקרבת. לאומית שואה של
 את רק לא המצרי לצבא שיעניק הסדר מתקרב כסואץ חדיש. נשק של

 נשק של הענקות גם אלא התעלה, אזור שד העצומים המחסנים
 כך ביותר. וחדיש כבד כציוד מכרעת עדיפות לו שיתנו אמריקאי

 את לחלוטין לשנות המיועדת חדשה אמריקאית מדיניות נתגלתה
 הצבאי הכוח מול עומדת ישראל את ולהשאיר - המרחם מפת
עוינות. ממשלות בידי והולך הגדל

 הידיעות הסכנה. לעוצמת המתאים הד שום במדינה עוררו לא אלה מחרידות עובדות
שיגרתי. לחומר־קריאה הפכו ומאיימת, קודרת לתמונה המצטרפות הקטנות,
 מחייבת השעה כי הכרה ומתוך זו, בשעה עברי עתון של אחריות הרגשת מתוך
וסופית דחופה החלטה

ו ! I א - א
לאלתר, שלום להשגת גדוד לאומי מאמץ או לאלתר מונעת מלחמה !ו

 את קוראיו לפני שתעמיד בסידרת־מאמרים הבא הגליון מז החל הזה״ ״העולם נותח
 עברי קורא שכל מאמרים סידרת זאת תהיה ושיקוליה. צדדיה כל על האכזרית, ־,ברירה

ומכריך. חבריך בפני גם עליה להצביע תרצה ושאתה — עליה ולחשוב לקראה חייב

ס ל עו ה ה 874 הז
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