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 ,26785 סלפון תל־אביב, ,8 נליקסון רחוב
 ״סזלספרס.- : לנזברקים נזפן .136 ד. ת.

בע״נז. הזח העולם :לאור הסוציא
 ,62239 סל. ת״א, במ״ם, שהם משה דפוס

 תל־אביב. ובניו, סופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

הראשי: העורך
*בגרי אורי

המערכת: ראש
בוזז שיום

עורכי־משנה:
סלע אורי איתן, רוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צור אחרון עשת סילבי

המערכת: צלם בכיר: :תב
ערו אריח תבור אלי

המערכת: הברי
 לילי נלור, שייז גגי, ניצח ביבר, ישראל
 רוני ורר, רותי חורוביץ, רויר נלילי,
 אלכם מאובר, *וסער חרמון, אברהם זוחר,
שלמחערו. עינו, עמום סטן, אביבח מסיט,

א העחון ר ק ר הנ ת ו ה בי נ די מ ב
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 זו לא כלפיך. מאד רע מצפון לי יש
 פרוטה 450 שבוע כל משלם שאתה בלבד

 אתר, בגללנו אלא דברינו, את לקרוא כדי
 כי למם־ההכנסה. שמנים סכומים גם משלם

 למנגנון־הבילוש מוקדשים ממסיך ניכר הלק
 הוא הזה. העולם נגד המופעל המסועף,

לשנה. ל״י מיליון חצי ד,אומדנה, לפי עולה,
 הזכות לי יש האם עצמי: את אני שואל

 מכספך ולממן להמשיך ממך לדרוש המוסרית
 כלכלת את אפיך, בזיעת שהרווחת הטוב,

 חברי אחרי ולילה יומם הבולשיט האנשים
 ובמשרתו בדירותינו המתקינים המערכת,

 מדברינו מלה כל המקליטים מכשירי־האזנה׳
 סתר, במצלמות אותנו המצלמים בטלפון,

 של בנין־הענק את לבסס כדי זה וכל
 של גרגירי־חול כמה על נגדנו השמצות
מסולפות? עובדות

 העומס את להקל כדי לעשות מה הירהרתי
 אין ששוב למסקנה הגעתי עליך. הרובץ

 אגלה אם רק להודות. שעתי הגיעה ברירה:
 וחצי־דבר, דבר להסתיר מבלי האמת, כל את

 מן ב. הש. פעילי עשרות את אפטור
ה דבר הדברים, אותם את להוכיח הצורך

 עיקוב כולל רב, ובטורח בהוצאות כרוך
 השחורות במזימותיהם העוסקים אנשים אחרי

בלילה. מאוחר עד
★ ★ ★

 את לגזור נא מודה. הריני לזאת, אי
 מרשה אני לתיקי. ולצרפה הבאה, ההצהרה

 למחוק זה תיק על הממונה המחלקה לראש
 את ולהוסיף כמיותר, שייראה דבר כל בה

 כל על מראש מוותר אני כחסר. הנראה
בנידון. טענות

ובכן:
 מרצוני אבנרי, אהרון בן אורי הח״מ, ״אני

 שהופעל מבלי בזה מצהיר והחופשי, הטוב
לחץ: כל עלי
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 לראשונה יתפרסמו
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שס״ן אק

 אוטוביוגרפי גוון כעל רומן
 על כמינו מיוחד אור המטיל

 הצעיר של והשקפותיו נפשו
 ישראל ד״ר כרצח הנאשם
 לכי ספר - קסטנר רודולך

 של ואהבותיו מדידותיו טיו,
תל־אכיכ. כן עכרי, צעיר

 כרוש־ ניקיטה בין האישי המקשר אני (א)
 מקבל הנ״ל מיקונים. שמואל לבין צ׳וב
 כפי להיפך, (ולא אישיות הוראות ממני

 על־ידי כנראה בטעות, לכן קודם שנמסר
 אני באשמתי). להקל שרצו מוסוזים ידידים

 עד אנוח ולא ומושבע, וותיק קומוניסט
 הישראלית, הסובייטית הרפובליקה שתקום
אמן. בימינו, במהרה

 מל־ מחתרת של האמיתי המנהיג אני (ב)
 כ־ לקטול עצמה על שקיבלה כות־ישראל,

 הרייך הקמת לשם המדינה מראשי 3000
 הנהר ועד מצריים מנחל היהודי, הרביעי
 השראה נתתי וותיק פאשיסט בתור הגדול.
ש השמועות קסטנר. הד״ר לרוצחי אישית
 כאילו בש.ב., שלי הסוכנים על־ידי הופצו
 הד״ר דווקא הוא 1 מם׳ הציבורי האויב
יסודן. בשקר שייב,
 גמאל של שרות־הריגול ראש אני (ג)
 נוצרו בינינו הקשרים בארץ. אל־נאצר עבד
 בקרב בלילה לראשונה שנפגשנו בשעה עוד
 .1948 ביולי נגבה, ליד 105 הגבעה על
 באמצעות אישי מגע מאז עמו מקיים אני

 הוא למצריים. בעזרתי שעבר חובב־רדיו
באמ דרישת־שלום, בשבוע פעם לי מוסר
 להוסיף צורך אין גרינברג. רומק צעות

 העברית בשפה קאהיר רדיו שתוכניות
על־ידי. כתובות

ה המיניות הסטיות מכל סובל אני (ד)
 סיפוק מוצא אני בעיקר אבל אפשריות,

 המיוחם הפשע .8 מגיל למטה ילדות באונם
אני. שביצעתי מרבים אחד רק הוא למיזאן

 של בכספת גדול רכוש מחזיק אני (ד,)
 שם על הסוואה, לשם (הרשומה, שוייצי בנק

 שלי, ההון שאר את ידוע). ציוני מנהיג
 ביזבזתי מעשי־סחיטה, באמצעות שצברתי

כג׳יפ) (המוסווה קאדילאק ברכישת בארץ
ובמועדון־התיאטרון.

 לידי חברי מיטב את מסרתי אני (ו)
 את נאלח. פרובוקטור אלא ואינני הש.ב.,

 בחיפה פלמל בבית־מלון מסרתי הידיעות
 גאוני־הריגול גדול נוביק, מאיר מר לידי
 המדינה לשלטונות מציע אני ימינו. של

 את זו הצלחה על תודה כאות לו להעניק
המכבים. דם עיטור
 ,1953 בפברואר 23 החמישי, ביום (ז)

הרחו בפינת לה, סמוך או 20.20 בשעה
 בקול אמרתי בתל־אביב, ופרוג גורדון בות
 ובזה בסדר, אינו בן־גוריון דויד שמר רם

 את עירערתי המדינה,. בטחון תחת חתרתי
 אינפורמציה וסיפקתי צה״ל של המוראל

ממ נאלצה זה בגלל לאוייב. ביותר סודית
ומעזה. אל־שייך משארם להיסוג ישראל שלת

המ את אבקש אך רחמים, מבקש אינני
 הדור אחרי בצאצאי להתעלל שלא דינה

אבנרי. אורי חתום, בן־גוריון! יחי השלישי.
 קבלת אחרי שעות 24 תוך — ב. נ.

 למחלקה להמציא מוכן אני לכך הבקשה
 של תצלומים שרות־הבטחון של המוסמכת

או כרושצ׳וב ניקיטה מר בחברת עצמי  ו/
או אל־נאצר עבד גמאל או אייכמן אדולף ו/  ו/

 את לגלות יכול שאיני מסויימת אישיות
 המדינה.״ בטחון מטעמי ברבים שמה

★ ★ ★
 להקטין לכנסת יאפשר שהנ״ל מקווה אני

 וכן במחציתו׳ שרות־הבטחון תקציב את
מא צלמים, סוכנים, עשרות לכמה יאפשר

 את להקדיש הש.ב. של ומקליטים זינים
חדשים. ליעדים ומרצם זמנם
 אפילו אותם ישחרר הדבר אולי יודע, מי

צד,״לי של קרבית ביחידה לשרות
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 על־ אי־פעם שהוטס ביותר וארוך־הטווח השקט הגדול, הנוסעים מטוס
 ט.וו.א., של החדש הסילון״) (״זרם הג׳טסטרים מטוס תעופה, חברת ידי

 מותרות ותנאי נוחיות מהירות, לספק מטרתו לשירות. הקיץ הוכנס
תבל. במרחבי לנוסעים
 בזנבו, האודם ופסי הלבן הגוף בעל המוארך, הג׳טסטרים מטוס

 (מה טונות 29 של דלק מלאי בעל הוא ט.וו.א., מטוסי לכל האופייניים
 10מ־ יותר של למרחק לטוס כך, עקב ומסוגל, וחצי) לקרון־מיכל ששווה
 תחנה כל זה חדיש מטוס קרב כך חניית־ביניים. ללא קילומטרים אלפים
 פני על .א.,1ט.ו של האוויר נתיבי של הקילומטרים אלף 56 של ברשת
נוח. טיסה לטווח יבשות, ארבע

 לאורך הודות רבה, במידה לו׳ בא הג׳טסטרים של העצום הטווח
 כנפי ג׳טסטרים, מטוסי ששני כך כנף, לקצה כנף מקצה מטר 45( כנפיו
 התועלת זאת ואין כדורגל). מגרש של אורכו מכסים רעהו, כנפי ליד האחד

 הנוסעים, לתא המנועים בין רווח יוצר אורכה — כנף־הענק של היחידה
בתא. ותנודה רעש המונע דבר

 חדשה גישה גם הג׳טסטרים מנהיג זה מעולה ביצוע כושר עם יחד
 ובולטים הפנימי בביצועו וקליל נעים החדש התא הנוסעים. תא בתכנון

 הקליפורני הצייר של קיר בציור מצטיין גם הוא והזהב. התכלת צבעי בו
 אחד שבכל לכך דאג זמפרלי שלו. היפות הנשים בציורי הידוע זמפרלי,

 על־ והכל שונה, זמפרלי נערת תופיע החדשים הג׳טסטרים מטוסי 25מ־
ט.וו.א. נוסעי חיי את חזותית, להנעים, מנת

 בעלות הרחבות הבורסות הג׳טסטרים: של אחרים נעימים צדדים
 ;ולהסטה להכוונה הניתנות הקריאה מנורות האישיות: הראש משענות

 ביותר המושלם המטבח על לדבר שלא ;הנוסעים בתא רעש נגד בידוד
אי־פעם. שהוא מטוס באיזה שהותקן

 הנוסעים תא את למלא היכולים הנוסעים 74מ־ אחד כל אם פלא אין
 מגיעה הממוצעת (ושמהירותו אחת ובעונה בעת הג׳טסטרים של המרווח

 של ביותר המלא הסיפוק על זאת בצורה בא לשעה) קילומטרים 560ל־
ביותר. הקטן מבוקשו
 במותרות האחרונה המלה הוא בג׳טסטרים, הטיסה בשעת השרות ואכן,

 של התנאים את ההווה של לנוסע לתת .א.1ט.ו רצתה כאילו ובנוחיות.
 מקיפה תכנית פיתחה ט.וו.א. של הנוסעים שרות מחלקת העתיד. טיסת

מעוד וספרים מעיתונים החל פרט, נעדר לא הג׳טטטרים. נוסעי לפינוק
 קוק־ מגישים הערב ארוחת (ולפני שמפנייה המלווה לארוחה ועד כנים

וכריכים). טיילים
 ״מרגיעים״ עיסוקים לילדיו מספקים הרי משפחתו, עם טס הנוסע באם
 (כולל צרכי־תיגוק מערכת על לדבר שלא וצעצועים, ילדים כספרי

 מקרוב שנים אך הם ואלה ג׳טסטרים. מטוס בכל המצוייר, מזונות־תינוק)
 עמו לוקח ג׳טסטרים מטוס שכל הנוסעים לשימוש הפריטים למאה

טיסה. לכל
 יינות, משובחים, מזונות המלא במזווה מרוכז אלה פריטים של ניכר חלק

הבוקר. ארוחת לחם לחימום מיוחדים חשמל תנורי — וגם ומעדנים ליקרים
 תפוחי־ בתוספת אפוי עוף עוף׳ מרק כוללת טיפוסית צהריים ארוחת

 ארוחת וקפה. אגוזים עוגת וחסה, גזר כסף, בצלצלי צרפתית, אפונה אדמה,
 פטריות מוקף סטייק השאר, בין כוללת, המסורת, באותה טיפוסית, ערב

צרפתיים. מאפה דברי — ולבסוף אבוקדו סלט לבנה, ושעועית ברוטב
 חרסינה כלי במערכת מוגשות כאלה וערב צהריים שארוחות מאליו מובן
טיסה. כדי תוך ורותח, טרי אותו המכין מיוחד במכשיר מוכן שהקפה וכמובן

 של הוותיקים הטייסים אחד דברי על איש יתפלא האם זה, כל ואחרי
 .הג׳טסטרים עם הראשונה טיסתו אחר שאמר, בויס, אדי הקפטן ט.וו.א.,

הנוס קהל יחבב אותו לוכסום מטוס לרכוש הצליחה שט.וו.א. חושב ״אני
למאד!״ עד עים
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