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 מלחמת־הבחירות של הראשונים הגשמים
 הצחיחה. הפוליטית הקרקע על יורדים החלו

 שבועוני־ של עשיר ליבול גרמו השאר בין
 שני יום כל עתה הצצים מפלגתיים, סיטריות
 לזה זה הם דומים ומימין משמאל וחמישי.
 הם :אחד משותף במכנה בעיקר להפליא,

 קדחתני במרוץ רעהו רגלי על איש מתחלקים
הזה. להעולם להידמות

 מהו הקיוסק ליד להבחין לי גם קשה עתה
ה החיקויים הם ומה המקורי, הזה העולם

מת שלנו עורך־התבנית כשממציא נאיביים.
 בטוח הריהו הזה, העולם לשער חדשה כונת

 אחד שבועון לפחות יופיע הבא בשבוע כי
 על לדבר שלא בדיוק. מתכונת באותה נוסף

 שבועונים בשני (הועתק תצפית כמו מדורים
ועוד. ועוד בכולם) (הועתק אנשים אחרים),

 חיקוי על לכעוס אם יודעים איננו לפעמים
 מן ליהנות או ברחמנות לחייך בלתי־מוצלח,

החיקוי. כמו מחמאה אין שהרי המחמאה.
התמי בכל סבורים, החדשים החברים כל
 העתקת על־ידי אחד עתון לחקות שאפשר מות
 או מדורים ראשי חיצוניים. דפוסי־סגנון כמה

 אינו עתון הן ! נאיביות איזו מתכונת־השער.
 עתונאיים. טכסיסים כמה של מקרי צירוף
 מגע היוצר רוחני, תוכן כל קודם הוא עתון
לב. אל מלב העובר וקורא, כותב בין נפש'

 מכשיר־בחי־ אלה, משבועוני־פיטריות אחד
 לאחרונה פירסם המזרחי, הפועל של רות

 בן־ דויד עם כביכול, לעורכו, שהיתר, שיחה
 בן־גוריון דויד אמר העורך, לדברי גוריון.
הזה: העולם על הבאים הדברים את זו בשיחה

 יסוד יש אם נוריון בן את כששאלנו
ה על בריב ג׳י.״ בי. ״תכנית על לשמועות
ראש לבין שבינו ובממשלה במפא״י הגמוניה

 אדוני, עס ראיון כולל קואליציונית, למפלגה
 על אמר שאדוני מיוחדת, במסגרת מצויין ובו

 ושק־ נבזי מזוהם, ״עתון שהוא הזה העולם
 נוד הערבים, על התגברנו ״אט — וכן דני״,
זה״. מסוג עתונים על גם גבר

 אמנם אדוני דבר, של ששי יום בגליון
 אולם הראיון. של המדויק הניסוח את הכחיש

 מפלגות על שאמר לדברים הכחשתו את יחס
 את במפורש הכחיש לא אדוני ומנהיגיהן.

 ואמ־ הזה, העולם על כביכול, שאמר, הדברים
דעתו. שזוהי הרושם רבים בקרב נוצר

 שהיא דיעה כל בעל להיות אדוני זכאי
 להתנגד עלי אולם ותוכנו. הזה העולם על

 האחרונה. הפיסקה של לניסוח התוקף בכל
 המערכת ראש וגס זה טתון של עורכו גם

 שנה, של קרבי שירות בעלי חיילים היו שלו
מת גבעתי, בחטיבת קרביות כיתות מפקדי
מל ופצועי שמשון שועלי פלוגת של נדבים
ה על בהתגברות חלקם אס מסופקני חמה.

 כל של מחלקו נופל המלחמה בימי ערבים
כ ודרגתו רמתו תהיה אחר, ישראלי אזרח
תהיה. אשר

 דברי את אמר לא שאדוני לקוות רוצה אני
 כן, אס אולם שפורסמו, כפי והבלע ההשמצה

זכ הזה העולם קוראי אלפי שעשרות דומני
זאת. לדעת אים

ל בבקשה אדוני אל פונה אני לזאת אי
 האלה, הדברים את שאמר במפורש הכחיש
 באופן זאת לעשות ימצו? אם לאדוני ואודה
 שנצ־ חשש כל מלבנו להסיר מנת על דחוף,

ה בבחירות ישראל ארץ פועלי מפלגת חון
המוח הדיכוי את בחובו להביא עלול באות,

 במידה בארץ, תלויה הבלתי העתונות של לט
אדוני. בעיני חן נושאת שאינה

 אישי, במכתב בן־גוריון מר לי ענה השבוע
:כלשונו לפרסמו אני שחייב בכתב־יד, כתוב

מל־ בימי בצה״ל, ששרת אבנרי, אורי למר
 הזה העולם : השיב למפלגה, חברו הממשלה

 מזוהם עתון ״הוא הזאת הבדותא שפרסם
 עושה הייתי יכולתי אילו ושקרני״. נבזי

 המפיצים העתוניס רוב בו ומעלה תבערה
 לעשות יכול אינני לצערי אן וקנאה שנאה
 הערבים על התגברנו אם : יודע אני אבל זאת.

זה. מסוג עתונים על גם נתגבר
 אמנם בן־גוריון מר כי הוא נכון אמנם אם
 גילוי כאן לנו יש הרי אלה, דברים אמר

 האיש, של הנפשית התפתחותו של מדהים
 ישראל. ממשלת בראש לעמוד מחר העלול
 כל את שיעשה מפורשת הכרזה כאן ישנה
 הבלתי־ לעתונות קץ לשים כדי ביכולתו אשר

 כי עמוקה לאמונה ביטוי כאן ויש תלויה.
 בן־ ודויד גוריון בן דויד היינו — ״אנחנו״

לבדם. הערבים את ניצחו — גוריון
 בן־גוריון הכחיש יומיים־שלושה כע&ור

 הכחשה זאת היתד, אולם — בדבר השיחה את
 שיחה, שהיתר, הכחיש לא הוא רבת־משמעות.

 ש״לא נאמרו הדברים מן שחלק טוען אלא
 חלק ואילו נאמרו) שאמנם (משמע לפרסום״

 דברים כלל זד, בחלק כלל. נאמר לא אחר
הוכ לא מקום בשום ומנהיגיהן. מפלגות על

הזה. העולם על שנאמרו הדברים חשו

הזדמ בן־גוריון למר לתת לנחוץ מצאתי
 אלה, דברים שאמר בפירוש להכחיש נות

 אישיותו להערכת נוגים כד, אפיקים הפותחים
 בן: מר ו־(ג) בכנסת, רוב לו כשיהיה מר,

 על ההכרזה מן בפירוש מסתייג אינו גוריון
 הערבים. על בהחלט. האישי הפרטי, נצחונו

: הבא המכתב את לו כתבתי שלו.
אדוני,
השייך מסוים שבועון של הראשון הגליון

רב. שלום — השיחרור חמת
 סי לכל רוחש שאני הרב הכבוד מתון

חו רואה אני במלחמת־הקוממיות. שהשתתף
ל הבאות ההערות שתי להעיר לעצמי בה

מכתבך.
 מלאכתו על להגיד לי שהיה מה כל (א)

 הראשון בגליון השבועון) (אותו עורן של
 למערכת במכתבי אמרתי — שבועונו של

 עליו אוסיף לא .24.12.54 שנתפרסם דבר,
ממנו אגרע ולא

 שפרסם דברים נגד טענות לן יש אס (ב)
 אח־ הוא ורק — השבועון) (אותו של העורן

 טענו״ תפנה — פירסם שהוא לדברים ראי
בן־גוריון ד. רב, בכבוד אליו. תין

 והי' המהירה התשובה את הערכתי כל עם
5 נקודות לכמה לב לשים נאלץ אני :אדיבה,

 את שאמר מכחיש אינו בן־גוריון מר (א)
 הכחשה על מסתמך אלא הנידונים, הדברים
 הודאה בה יש (כי כלל הכחשה שאינה קודמת
לפרסום״), ,לא כי אם נאמרו, מהדברים שחלק
להס לנכון מוצא אינו בן־גוריון מר (ב)
שרי על שנאמרו הדברים מן במפורש תייג

 לעתונות קץ לשים הרצון על עתונים, פו!
(כלו לכך האפשרות לו כשתהיה תלויה בלתי
 בן״ מר ו־(ג) בכנסת), רוב לו כשיהיה מר,

 על ההכרזה מן בפירוש מסתייג אינו גוריון
 הערבים. על בהחלט, האישי הפרטי, נצחונו
ד.מממ.

□כתבים
שפח לא הקומאנדו

ם יהי ש אלוהי ה ! החוטאים בעזרכם. הקדו
שראל כי אתם חושבים ם. בני־י שי המאמיני  אנ

ם כי 1 ולא לא 7 שכחוכם מאה־שערים  הם זוכרי
שע־ היוו* מאז עבר רב זמן תינקו. ולא אתכם  פ

לו והאיום. הנורא כם  דבר מקיימי כי ופחדו. חו
כם. לא הנורא אלוהים שכחו
ד והנוי הנורא אבנרי אורי  וביחוד יקבל. עו

תו ת, שלכם. שיניו או ר ס פ כנ שערים שנ  למאה־
ד ).853 הזח והעולם א. יום־נקמה יקבל. עו בו  י

וקרו קיזיכם בא: כי לערי־המקלט, וברחו לכו
 כי ולזרעכם. לכם אוי ביותר. לכם אנו בים

ר אכלתם ס חלו, נן־עדן 1 בו  רמ״ח תצאו ולא תנ
דו תיל דברי אלה י״ח. אלא .האיברים מנ  הקו

ר נמצאים אשר בני־דוד, של אה, בעי אה הטמ  המל
שם להיקרא צריכה אשר תל־אביב, פריצות  תל- ב

חטא•
תל־אביב בני־דוד,

אדום רקע
)897( הזח העולם עורך של דבריו את קראתי

תתי, לפני הקרבי החייל על ם כי מקו ב שעור ב
שים עברית. שוני האנ  רגשי את לכם להעביר ביק

הערכתם.
צה״ל מם־בף,

שהו יש עדיין כי המוכיחים כאלה, ♦♦.מאמרים  מי
שב בעורף ד... מעודדים עלינו, החו א מ

צה״ל טוראי,
בונו מו כבל מתי !הזה העולם של רי שלי  עם ת
מנטיקה כל 1 נגמרה שהמלחמה העובדה ה הרו

סה כבר זאת א מ ם קרבי חייל !נ א כיו מל  את מ
מו בדיוק תפקידו בה כ א מס־ההכנסה, של גו הו  ו

ת מקבל תו א חס... או הי
צפת אפשטיין, אברהם

מ המס את גובה שהוא רק הוא ההבדל
עצמו.

כיותר הטוב השותף
שהו להשיג כדי חב מ  צריכה רב־התככים במר

א ישראל צו מ תף. ידיד לה ל שו ד ו מ עו ת ה שו  בר
תף רק כרגע יש תורכיה מלבד עצמו.  אחד שו

ת כוונתי כזה• ש. לקיסרו חב
ה אשר ארץ זוהי מנ ם אנו מ ד יכולי דב ללמו

שמור הצליחה היא רבים. רים תה על ל או  עצמ
ת לשש (פרט שנה 3000 משך ש שנו ה הכיבו

טי). שיס שביה כל את מספקת היא פ ו צרכי־תו
שנורר. צריכה אינה ם יש כן, על ויתר ל  סיכויי

א טובים צו מ ם. זהב באדמתה ל רניו או ה זוהי ו
אי מומחים עובדים בה באפריקה היחידה ארץ

 להיפך• לא הילידים, למען רופיים
ת של האמיתי השם כו ש מל א חב  (לא סבא הו
אין שבא) ח ספק ו פיה שהמונ ר אתיו מנו. ננז  מ
ה הודבק חבש השם ם. על־ידי רק במדינ מי סל מו  ה

שו ה ופירו סי כלו רבת־נזעים. מעורבת, או
אור טב זאת כל ל שלת מו  תלד ישראל שממ
תכונן המלך שלמה בעקבות  דיפלומטיים יחסים ו

שרי. בהקדם חבש עם מו האפ טב כן כ שתפ מו
ש סיקו שראל בני־ברית לחפ ם בין לי  הטרוריסטי

ער ולייעץ האלג׳יריים שראלי לנו  לכייף כיצד הי
פה, רו סו, באי תנ ם ו ה. במקו שלוח ז ל כתבים ל

ארץ־העתיד. — חבש
ה רילף, יוסף פ י ח

נאציות שיטות
תבו את קראתי כ  ■ ל י. התל־אביבי חקורא של מ

בה הדרד על >896 הזה (העולם טו תר ה פול ביו טי  ל
ם ונזדעזעתי• — בנטורי-קרתא  של ידידם איני אמנ

ם הקנאים ת המנסי  כל על דעותיהם את לכפו
שבי  נטורי־ של סיאותיהם קיצוץ אבל הארץ. יו
א קרתא שה נתעב פשע הו בהק. ברבארי ומע מו

תו יזכור ת קיצוץ כי קורא או או  יהודיות פי
תר החביבים העיסוקים אחד היה אצים. על ביו הנ

גבעת־עמל כולאני, שלמדי
לחוד פשעים לחוד, פוליטיקה

 1896 הזה (העולם רוזנברג הרב בענייו עמדתכם
ה. איננה כונ כתו נ  ולבעיירז לסמל רוזנברג של הפי

ת את מאלצת מרכזית ולטש עליו להנן המפלגו
שה. כל את טש ה העמדה הפר כונ  לדעתי. היא, הנ

העניי מן הפליליים העניינים הסרדת את לתבוע
את הפרדה רק הפוליטיים. נים  ליצור )!לולה כז

א בו מצב ת כדאי יהיה ל מפלגו  בעים־ להסהכז ל
ת. קות קו פ ק מפו

כפר־יונה בן־גרא, א.
ספר מפציע כדיו

רו את שקראתי לאחר פ  בדם קוצר, אריה של ס
 חסרת־הטעם הביקורת על התפלאתי שחר, מפציע

כם עליו שהופיעו־, תונ ע .897 הזה (העולם ב  אני )
ע שוכנ ע היה שאילו מ פי רעיו המכיל זה. ספר מו

ם. כה ותיאורי־טבע נות אי פל שפה נ כ אחרת ב ו
פך היה אחרת. ארץ ה הו ל ה בדלי סצי רו לסנ פ ס
תית.

טבריה שמרון, דוד
המעלית שיר

מז )898( הזה בהעולם אל רו מנו ב שלא פרת ע
שחקנית עם מקולקלת במעלית נתקע מקרה  ה

פניני. סילבאנה מ א מו פ ה על הקלפים את שי
ת, חיבלתם אתם האם ! שולחן עלי מ  1 לא או כן ב

ד!3חי סרקין, אבי
? אנחנו 7 מי

ת ..•להיתקע פניני עם במעלי מ א ע ן פ  לא מדו
אלה דברים לי קורים שאני תמיד ? כ  נתקע כ

ת, ת במעלי א צ מ צת אתי נ ת מפל •..85 ב
 תל־אביב קדמי, שלום

 להיתקע תמשין אם קדמי. הקורא סבלנות,
הנכון. בטקום להיתקע סופן בשקידה,

? יודע מי ? מביר מי
ב לאתר קו שד עי ת היד אתרי ממו שמאלי ה־ ה

ר דוי׳ח ח בו ד
 במו הקרובות, ככחירות

 יקפיד האחרונות, בבחירות
 ניטראליות על הזה״ ״העולם

 החליטה זה עב מוחלטת.
ה למפלגות לתת המערכת

 של הבדל בל ללא שונות,
 האפשרות את פוליטי, כיוון

ב העתון עמודי מעל לפנות
 הקוראים רכבות אל מישרין
טענותי את לפניהם ולהניח

הן.
מפל מטעם אלה מודעות

אח ציבוריים וארגונים גות
 ״דו״ח כמדור יפורסמו רים

 המערכת חברי לבוחר״.
ה נותני עם פעולה ישתפו

ה את להתאים כדי מודעות
 הע־ של הכללי לסגנון חומר

 מעני־ צורה לו ולשוות תון
 אינה המערבת אולם נת,

 לתוכן צורה כשום אחראית
ל ולא להלכה לא הדברים,

מעשה.
 מתפרסם הראשון המרור

זה. כליון של !4 בעמוד

עה ה מופי מונ ת ת ב ה של האמצעי אנ מ־ סילב א  פ
,897 הזה (העולם פאניני ל להניע הצלחתי לא )
לי היד. •טל לבעליה ביחס מסקנה  לי תעזרו או
? הבעייה בסתרוו

 סילבאנה של ידה והיד — קול־חייס הקול
רמת־גן זקלד, חיים

מאד חזק מספר
א נדהמתי  החתן כי )898( הזה בהעולם לקרו

שראלי צע הי א הממו  הממוצעת והכלה ,30 בן הו
.25 בת

מינו אחד גבר אף לתאר לי קשה מר בי שו  ה
הרו על ת על לדבר שלא ,30 גיל עד טו רו חו  ב

ת ב ברור כן, אם .25 בנו ת שרו  מתחתנים הזונו
 שלו בלתי־מוסריים, יחסים של רבות שנים אחרי

ישלה.
אין מובן שו ם כה שנ ב קשה פוגעים מאוחרי

 לעולם יביא לא כזה זקן זוג הטבעי. ריבוי
ש ולא רבים, ילדים מים הורים ישמ  לילדים מתאי

א. בי שי
ש מה  ציבורית במערכה שתפתחו זה שדרו
אין גדולה שו מוקדמים. לנ

רחובות גורמן, אסתר
 בה במערכה יפתחו לא הזה העולם עורכי

אישי. מופת לשמש .לצערם יוכלו לא
שה כל מבין אחד .זוג שרק ♦..העובדה ת ש מ

תו, בן־אלמוות נלעד הוא גרש. סבלנו  לגבורתו ל
שראלי הגבר של ולעצבי־הברזל הממוצע..♦ הי

רמלה קסטר, שמוליק
 בסבלנותה, רק מתחריהם את המוצאים

הישראלית. האשה של ועצבי־הפלדיה גבורתה
יעץ לא איש

איל  ה־ כתבה פירטים )896( הזה והעולם הו
שולחי, מתיחסת  כתבתם בה שורר.. חיים מר ל
ת חוזרו שלאחר ת מברי צו ע מו ב מפרסם החל ה

מר דבר, ט וג׳רוזלם או ס ם פו  על נלהבים מאמרי
אה אבל זו. מדינה  מרדכי מר של מעצתו כתוצ
ת של הכללי המזכיר נמיר, ה העובדים הסתדרו

תנה כללית. שפעת שני  ׳־ מאירסדן; גולדה מרת בה
א העבודה, שרת תו ״יצא הו עלו  ־י?ה לבריית מהתפ

ת, צו ע ריו ונרגע מו או תי ם מ  , קץ״ לאין המתפעלי
מרו את וכתב א שי מ ח החמי אחרת. ברו

שהו, הדבר ושקר הואיל  מרדכי מר אם בין שמי
ר מי רפון, נולדה מרת אם ובין נ אי שהו או מ  מי
איזו שורר חיים למר יעץ אחר.  ובאיזה צורה ב
ב כיוון תו ריו את לכ מ א ת. על מ עצו ת־המו ברי

איל הו ש בצורה הנ״ל הכתבה את ופירסתם ו
אה ״ל, שולחי על רע שם מוצי  שמה והיא הנ

תו ת בעיני ולקלס ללעג או שרו ופוגעת הבריו  בןו
שי מו האי ש ב וב טו אי ה תונ עי ר. כ בו ש־צי ו וכאי

שה זה דבר ם ללא על־ידכם נע ומ עובדתי בסי
ת תוך ת. כוונו רו בלתי-טהו

 של• הבא בגליון להדפיס נדרשים הינכם לכן
שה הזה העולם ת. הכח והתנצלו

תל־אביב; עורן־דין, רנדור, יעקב
 מר הכחשת את לשמוע שמת הזד, העולם

שורר.

דומים הסכרים בל
ה את ראיתי כאשר סונ רפת הסכר ה צו מ  ל ה
 י די• )897 הזה (העולם מנדא כפר על כתבתכם

שם לי ת זו שאין הרו מונ ר ת פד סכ טו ת־נ  בי
ת אלא מונ ר ת ם. סכ שם עידכר ס זה רו ס בו אד מ  מ
ר בהקמה ועבדתי היות חפי ההל עיו־כרם, בכ מ

ת רת דו סו  של האחרון הקוב ביציקת וכלה הי
? טועה אני כי הייתכן הבטון.

 ירושלים בן־יוסף, ש,
 באמת זוהי טועה. בןייוסף הקורא כן,

 כל : סיבת־הטעות בית־נטופה. סכר תמונת
כלילה. ביחוד — 9דומי בארץ שנבנו הסכרים

תשט״ו בשנת היה״ ״העוד□ כריכת
 שנה ככל במו הזה״, ״העולם יכרוד האזרחית, השנה תום עם

 ימלא וכן בבד, החפצים הקוראים של גליונותיהם את קודמת,
מקולקלים. או חסרים גליונות הקוראים כאוסף

 הבריבה למחיר בקשר הפרטים זה במקום יתפרסמו הבא בשבוע
המשלוח. וצורת

699 הזה העולם


