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- ״#ל,
 מנגנוני־החושך פרסומי את קורא כשאני
 מפני לפתו מתחיל אני השוגים, בעתונים

עצמי.
מנ על קורא, אני כך מפקד, אני הנר, כי
 סרטי, צבא נמצא בידי ונורא. אדיר גנון

 המטילות סודיות תיקיות מסועפת, מחתרת
 סוככים לי יש הציבור. ראשי על אימה
ה חברי מקרב מודיעים ובש.א., בש.ב.

 ומתכנן יושב אני צד,״ל. וצמרת ממשלה
 כל על הח!לש שלטון של בכוח הפלתו את

 על שך, מ״גנוני־הח, על המזויינים, הכוחות
ה על והמגביות, המענקים על המשטרה,
הסתדרות.

 תבור. אלי נגד ד,הקידה התנהלה זו ברוח
 שרותי־הבטחון על הממונה העיד זו ברוח

 ה־ של ועדת־החוץ־וד,בטחון בפני השבוע
 עם ראש־הממשלד, מדבר זו ברוח מסת.
 בפירוש כתובים והדברים המפלגות. ראשי

 בהחלט לך שכדאי ד,ש.ב., של בבטאון־הרפש
ממליץ. אני אותו. לקרוא
 אני הנפסדת. במערכה דד ב; אני ואין

 ציבוריות ת דמוי! עם בשיתוף־פעולה פועל
 אחרים. אישים של שלמד, ושורד, מכובדות

 גדול״. ״מפקד שאני אמר גבוה קצין־משטרה
 בצמרת ידידותיים אישים שאפילו שמעתי

 על־ידי נחטף תבור כי היודעים השלטון,
 יחד בטוחים שך, מגגנון־הח. של חד, של!
ו מאורגן כוח הזה להעולם שיש זד, עם

אדיר.
 להדביק כדי מאורגנת קנוניה זוהי אם
 בעליה הרי בשגעון־הגדלות, חברי ואת אותי

 דל מד, יודע אני להם, בניגוד יתאכזבו.
 קרבנוח באיזה יודע אני האמיתי. כוחנו

 למען הציבורית המערכה את מנהלים אנו
 תנו לרש. שעומר מבלי וחופש־האדם, האמת
 אני מאורגן. ציבורי גב או תקציב ארגון,

 חוקרינו, פועלים קשים תנאים באי!ד, יודע
 מח.רי יום־יום נדרשת עצומה מסירות ואיזו

 תוך מתמדת, במתיחות החיים זו, מערכת
 קפדניים, וכללי־בטחון בלתי־פוסקת דריכות
 גופם נגר טרור למעשה רגע בכל מוכנים

 מאידך. השלטון מצר מינהלית ומזימה מחה
 אחרי לשים שב! כבטחון לחיות נעים זד, אין
מ מילד, לכל מאזינים מצעדיך, צעד כל

 במשפט שהוכיח כוח על־ידי נרדף דבריך,
 פרובו־ בהפעלת יכולתו רבה גר, קססנר

 אן טוב, חבר הוא טעון אקדח קאטורים.
ביותר. נעים לא

 שבעולם, ביותר הטוב הרצון עם לכן,
 המסכן שך מנגנון־הח, על לרחם יכול איני

בגזרת זדונית מפלצת אשר וחסר־הישע,

 לרסקו. ומאיימת עליו עולה הזר, העולם
להז רחמי את אשמור האדי-ה, ברשותכם

אחרות. דמנויות
* * *

רב. כוח הזה. להעולם כוח יש אמנם,
לגמרי. אחר במקום נח מ, הוא אך

מי של בלבו סיוטים המעלה הכוח זהו
 הדה העולם את עיניו לער המצייר שהו,

 את ודעת ה הכל־יכולה, המפלצת בדמות
לכל. ומסוגלת הכל

 את הנותן הגון, ציבור של הכוח זהו
 לו אין מא!רגן, הוא אין זה. בעתון אמ,נו

 ביטוי אפילו לו אין כלשהו, פוליטי כוח
 היא הרבים של הגינותם אולם ציבורי.

בלבד. בלבבות עצור כשהוא גם עצום, כוח
מרגי ואני כשחברי קצים, רגעים ישנם

 מלחמת- בזירת כמאטאדורים עצמנו את שים
 רעה, חיה מ,ל גופם את המסכנים שוורים,

 ת.וע.ת־ד,ם אחרי העוקב הרבבות קהל לעיני
 קם.ץ7 דעתו על יעלה שלא אך בהערכה,

 רגעים היו השבוע גם הזירה. לתוך בעצמו
 מסל עלינו עלה ד,אויר כשהמנגנון כאלה,

כלי־ה.שק. מכל יורה והוא הצדדים,
 כוזבת. נד, תם! זוהי זאת בכל אולם
 קשר, בהיסטוריה: זאת למדו רבים רודנים

 תמיד הוא לפעולה. הגון ציבור לעורר מאד
 הראשונים. בשלבים וחסר־ישע אדיש נראה
 תמיד נדמה לגמרי. בטוח להיות רוצה הוא

 בכל ■בוחלים שאינם ציניים, לרודנים כי
כזה. ציבור על יתרון ישנו אמצעי,

נמ כאשר כ,ה, ציבור מתעורר כאשר אך
 אין איומה. הנקמה מדי, יותר החבל תח

 הגון צי.ור מאשר בעולם יותר גדול כוח
 ואורך־ הגינותו כי לפתע המרגיש וזועם,

לרעה• נוצלו רוחו
אל־ במנגנון־החושך, יקרים חברים על־כן,

ו תר0ואדג!ני- מחתרות מפני תפחדו נא
 פרי מפני תפחדו אל ומודיעים. תיקיות

 האומה, זעם מפני פחדו־נא א!לם דמיונכם.
 בסוף והלא כולה. האמת תתגלה כאשר

תתגלה.
 יועילו לא נגדו אשר היחיד הכוח זהו

וחטי 111 והסעיף והאשמות־כזב השמצות
 הרצח. האחרון: הנשק לא וגם פות.

★ ★ ★
 בזה מכריז אני בטוח. שבטוח, מד, אך
 בדעתנו שאין חברי, כל ובשם עצמי בשם
 לא הקרוב, בעתיד לדעת .עצמנו את לאבד

 כדי בתאונת־דרכים, ולא ביריד, ולא בתליה
 כדי לא ואפילו לעתון, פרסומת לעשות
ד,ש.ב. על האשמה את להטיל

מכתבים
גיבור השמצת

אב עתונכם, של וקבוע ותיק קורא נתור
 במחלוקת. השנוי מסויים פרט להבהיר קשכם
(ה קלקיליה פעולת לאחר מעתוניכם, באחד
 ירמי החבלז את הספדתם .),992 הוה עולם

 מופת. איש בתור אותו וציינתם בורדנוב
מע ראשי בזמנו הותקפו שכאשר ציינתם

הצל באה בריונים, על־ידי הוה העולם רכת
 עמר בראשה אשר צנחנים, קבוצת מידי תם

בורדנוב. ירמי
 התפרסמה 9.12.57 טתאריר הארץ בעתון
 שאותה הכותב טבת, שבתאי מאת רשימה
הת ירמי, נכלל בה אשר צנחנים, קבוצת
שכתב כפי אתכם, הצילה ולא אתכם קיפה

 הייתי ירמי של וותיק חבר בתור אתם. תם
האטת את עתונגס רפי טעל לפרסם טבקש

 שבתאי או הוה העולם צודק? טי לאמיתה.
 תל־אביב ותיק, קוראטבת.

מכו בצוריה השמיץ הוא שיקר. מבת שבתאי
 שנפל לוחם ישראל, מגיבורי אחד את ערת

 בהספדו בפירוש העורך שציין כפי בקרב.
 וחבריו הוא זה היה ז*ל, בורדנוב ירמי על

ב כהן שלום ואת אותו שהצילו הצנחנים
קפים. הת כנופית מידי ההתנקשות, ליל

 אבנרי אורי על־ידי זוהו עצמם התוקפים
 היה שלא הבטחון, כוחות של יחידת כחברי

 ביצעו הם הצנחנים. עם קשר שום אז לה
פעו׳ אחרי מועטים ימים• החטיפה נסיון את
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