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 בלתי- במצב כרגע עצמי את מוצא אני
שקרן. שאני לחשוב יכול מישהו י .ועין:

 לכתבתו בהערה ציינתי, שעבר בשבוע
 כי העיראקית, המחתרת שליח של הראשונה
ה המחתרת חברי (של האמיתיים ״השמות

 היתד, בחנתי במערכת.״ שמורים עיראקית)
 שמורים בשליחות הקשורים שהמיסמבים

 נמצאים שהם לומר התכחנתי לא אך בידינו.
עצמה. המערכת במשרדי
 שלא דברי את הבין שמישהו לי נראה
 דדי. רבה בפשטות אותם וקיבל בראוי,
 אצלנד לערוך כדי מישר,ם שלח זד, מישהו
 ה־ את מצאו לא הם מאד• יסודי חיפוש

הנדונים. מיסמבים
 הסירהד. על בפניהם להתנצל עלי כן על
 ב־ אשם שאני במידה להם. שגרמתי הרבה

סליחתם. את אבקש אי־ההבנה,
★ ★ ★

ה במשרד בליל־שבת שנערכה הפריצה
 צלם־ ביותר. מוזרה היתד, בתל־אביב מערכת

ל שהגיע הראשון קרן, אריה המערכת
ב תוהו־ובוהו ומצא בבוקר בשבת עבודה
 למעבה וצילם המשטרה את הזעיק חדרים,

 המעשה• פרטי את המראות תמונות כמה
ביותר: הכוזרים הפרטים

ה הלילה בליל־שבת, נערכה הפריצה •
 שאיש מוחלט בטחון יש בו בשבוע יחיד

במשרד. פתאום יופיע לא מחברי־המערכת
 העתק כנראה, היה, הפורצים בידי •

 אירגון על המעיד דבר המשרד, מפתח של
מראש. והכנה
 בעל דבר בשום נגעו לא הפורצים •
 במכונות: ולא יקרות במצלמות לא ערן,

 ל״י אלף בסך בהמחאה לא אף כתיבה,
 ך.־ לחדרי פנו הם שפרצו. בקופה שמצאו

הסמו הדלת את לגמרי והזניחו עורכים,
יקרות. סחורות מאוחסנות בו מחסן — כה

 העבודה סידורי את ידעו הפורצים 0
 הכתיבה שולחן את פרצו לא הם במשרד.

 שול־ כל את פרצו אך ראש־המינהלה, של
 העוסקים חברי־המערכת של חנות־הכתיבה

מדו חיפושים בהם נערכו מדיניים. בענינים
והתמונות. הניירות כל נבדקו ביותר, קדקים
 היא השערתי החיפוש? מטרת היתד, מה

 הם מאד. מסויימים ניירות חיפשו שהפורצים
ה הרשמיים המיסמכים את להחרים רצו

 המחתרת, שליח עם במשא־ומתן קשורים
 ראשי ראש־הממשלה, של מכתבים ביניהם

 יוכיחו אלה מיסמכים כי ועוד. משרד־החוץ
 שני-'״ פרשה זאת היתד, שאמנם בר־דעת לכל
 את שהעסיקה ביותר, הגבוה בדרג דונה

 ב־ עבים תיקים שמילאה ראשי־המדינה,
 הזדמנות בחזקת כן על ושהיתד, משרד־החוץ

 בזדון, שהוחמצה — חד־פעמית היסטורית
עליהם. נעמוד שעוד פסולים שיקולים מתוך

 ראשי יכלו אלה, מיסמכים נעלמו אילו
 רק זה היה כי לטעון האחראיים המוסדות

רציני. רקע חסר מה־בכך, של ענין
 בדבר הנוגעים לידיעת להביא ברצוני

 ב־ טירחה הרבה להם שיחסוך אחה פרט
שר שהחלה אחרי שנים, כמה לפני עתיד.
ורא זו מערכת נגד מעשי־האלימות שרת
 אמצעי- של שורה אצלנו הונהגה שיי״

 פקודות־קבע. בחוקת ביום שהם בטחון,
ה לבטחונם רק נוגעות אינן אלה הוראות

 מקורות ולהבטחת המערבת ראשי של אישי
 מי• שמירתי לנוהל גם אלא האינפורמציה,

לעולם הוא: הראשון הכלל חשובים. סמנים

ב או במערכת חשוב מיסמך להחזיק אין
המערכת. חברי של בתיהם
תצט זאת, בכל אותם למצוא תרצו אם

 בשביל הכל, אחרי יותר. קצת להתאמץ רכו
משכורת. מקבלים אתם זה

★ ★ ★
בתי המופיע האיש של שליחותו פרשת

 היא, בן־אפריים״ .ציון בשם הרשמיים קים
 ביותר החשובה הפרשה אמונתי, מיטב לפי

ה בעשר ארצות־ערב עם ישראל ביחסי

ואנטישמים שמים
 השמי, הרעיון של ?ביצועו הזמו הניע

 הסבר אולם עליו. וכותבת חוזרת שמערכתכם
 שהיה אנשים מספיק. אינו בלבד בעתונות

 חלק ברעיון. מפקפקים עדייו אתם ויכוח לי
 חלק הערבים, על לסמור שאי־אפשר טוען
 עצמאותנו. את לאבד שאי-אפשר אומר אחר

 שהרבה למסקנה, להניע יש כאלה מדברים
 הרעיון. פירוש מה הבינו לא עדייו אנשים
 לפעולות לצאת לכם קורא הנני כד משום

הישראל שהמפלגות מפני פומביות הסברה
ה את מכוונים וקול־ישראל, עתוניהו יות,

 אני פשוט אדם בחור נכונה. לא לדרך צבור
 החובה כיום מוטלת עליכם אתכם: מוהיר

 במעשים, אם כי בדיבורים רק לא להתחיל
 יתקרר ומחר היום, מלובן שהברזל מפני

לעבדו. קשה ויהיה
פתח־תקוה ש. מ.

 על מרעיונותיכם לחלק רק מסכים אני
ה אל שיחסנו נבוז הערבים. ועל המרחב
שמדינ נכון נבוז: אינו בארץ הערבי מיעוט

 של רב מספר החמיצה שלנו החוץ יות
 אולם הערבים. אל להתקרבות הזדמנויות

 המערב ננד ללכת מציעים שאתם בשעה
 עמכם. מסכים אינני בפרט, צרפת ונגד בכלל

 הוא שלנו היחיד שבדהברית היא עובדה
באו 1היב רואה אינני כן כמו הצרפתי. העם

 ערבי כוח עם פעולה לשתף אפשר מעשי פו
 בבלניה, לימודי בזמז בזאת נוכחתי לאומי.

 בסטודנטים לפנוש אפשרות לי כשהיתה
 מאוד. וכנה משכיל אחד וביניהם סוריים
שי אפשרי טירה באיזו עמו לברר ניסיתי

להש להם נעזור אם בינינו, פעולה תוף
 שהברירה היתה גישתו המערב. מעמי תחרר

 בכיוון לפעול לנסות היא בשבילנו היחידה
 אד במרחב. להשתרש חפצים אנו אם זה,

חיפה חת, דן נצליח. שלא היתה אמונתו
 זכאי מ. ד״ר הקורא של. דבריו את קראתי
 ההשתלבות רעיון ;נד )108ו הזה (העולם
ניט נישה דבריו. את שולל אני במרחב.

ה לחיזוק רצונה הוכחת ישראל, של רלית

בוינה ישראלים
 הסטודנטיס על מאמרכם את בתמהוז קראנו

 הנוטה )1085 הוה (העולם בוינה הישראליים
הת בלתי־נכונה. בצורה העובדות את לתאר

ה באוסטריה, היהודיים הסטודנטים אחדות
 ובני הארץ בני הסטודנטים כל את כוללת

הסטו של לאינטרסים נם דואנת חוץ־לארץ,
 הסטודנטים בעיית בוינה. הישראליים דנטים

 בא! לגבינו רק לא בעיה היא הישראליים
 כתבתכם אולם לזה. מעבר נם אלא בוינה
 זה בגלל רק ולו לעובדות, מתאימה אינה

 כישראלי עצמו מזהה הישראלי שהסטודנט
 זאת עושה הוא ובנאווה. ההזדמנויות, בכל
 צבוריים. במשרדים והו הפרטיים בחייו הן

מה יוצאים שלושה או שניים ישנם באשר
שלימה. קבוצה על דין לחרוץ זה סמר על אי-אפשר הרי כלל,

 של הרצינית הבעייה על מדברים כאשר
 אנו הרי בחוץ־לארץ הישראליים הסטודנטים

הגז יהודי לביו ביניהם ליחסים מתכוונים
 וחינוכית, פסיכולוגית בעיה היא זו לה.
 החינוכיים המוסרות וגם אנחנו, חייבים בת

 מהסטודנטים שדווקא נבוז לטפל. בישראל,
 היהודיים לחיים הבנה נדרשת הישראליים

 בוינה הישראליים של הארי חלק בנולה.
ה לטובת רק לא זו בבעיה לטפל מוכז

עצ ישראל לטובת נם אלא בנולח, יהודים
 שכתבה מאמינים אנו ישראל, לטובת מה.

 את תפתור לא הרבה, אומרת שאינה כזאת
 נקוה הבה הבנות. לאי תגרום ורק הבעייה
 זו בעיה לפתור בדי המוסדות בל לעזרת
ישראל. לטובת

התאחדות יו״ר צלמן, ליאון ד״ר
וינה באוסטריה, היהודים הסטודנטים

 על אמיתי דו״ח מסרה ,זד,ד העולם כתבת
 במכלול לדון התימרה לא אמיתית, בעייה

 בחו׳׳ל. הישראליים הסטנדנטיס של הבעיות
 ל־ צלמן הקורא דברי ראויים זו מבחינה

תשומת־לב.

המשטרה מומחי על־ידי טכיעת־אצבעורנ והעתקת הפרוצים השולחנות אחד כגוקר: למחרת המערכת בראה
הכ בטחון ששיקולי חבל האחרונות. שנים

 פרטים כמה להסתיר אותנו מחייבים רחיים
רא של שמותיהם השאר בין — חשובים

או את מדהים היה פירסומם המחתרת. שי
ערב. בעדני המצויים בישראל האנשים תם

 לשמרו רוצים שאנו עתונאי סקופ זה אין
 ה־ לאגודת רשמית פניתי השבוע לעצמנו.
ה שליח את להציג לה והצעתי עתונאים
 מנת על המוסמכים, חבריה לפני מחתרת
 את לפירסום, ולא סודי, באופן לה שימסור

בסוד. לשמרם שיש הפרשה פרטי
★ ★ ★

 הערה להוסיף רוצה הייתי הקורא, לך,
 זה בעתון מביעים אנחנו פעם לא אחת•
 של ממצה ניתוח על המבוססות דעות

 כל לנו שאין אך ■לנו, הידועות עובדות
 להיות יכול לך לידיעתך. למסרן אפשרות

החלו מופרכות, דעות שאלה פעם לא נדמה
לך. ידועה שאינה ממציאות שות

 הידועה פרשה — מעיראק השליח פרשת
 לכל עד עצמי שהייתי שנים, שבע מזה לי

 היא — האחראיים המוסדות בין גילגוליה
ו עצמו לענין האחריות רגש לכך. דוגמה

 סירסו־ את ממני מנע בו המעורבים לאנשים
העירא כשההפיכה האחרון, לחודש עד מו

 הסתמכתי אך המצב. את כליל שינתה קית
אפ על במאמרי — אחרות ועל — עליה

במרחב. ישראל של הפעולה שרויות
 את לבקש כדי הדבר את מזכיר אני
 כאן נשמיע שוב כאשר — בעתיד אמונו
לך. ידועות בלתי עובדות סמך על דעות

 פועלים היו באיזור, וביחוד בעולם, שלום
 מנת על להקריב שיש ברור ישראל. לטובת
התוצאות. אח שווה ההקרבה מחיר אולם נשגבת, למטרה להגיע

עכו בירומי, אברהם
 הוה (העולם השמית הפעולה על בכתבתבם

 ממים־ הייתי לא קטנה. טעות נפלה )108ד
הצ אלא הצעירים״ העברים ״מרכז של דיו פרי רקע תיאור יסודו. אחרי אליו טרפתי
 למייסדי וממצה. נבוז הוא מהמרכז שתי

 המשורר ובראשם הצעירים״ העברים ״מרכז
 הכרתה לגיבוש ראשונים זבות רטוש, יונת!

העברית. האומה של המיוחדת העצמית
רמוז־גן עברון, בועז

שאטה זוועות
 (העולם בית־חשיטה בכלא האסירים מרד

בתקרית. שטיפלו הנורמיב של הגיונם את עירפל )1088 הוה
 של הזועה תמונת פירסום הותר מה משום
 זו תמונה היולדם. כביום עירומים אסירים
מל בסיום הרכוז מחנות שחרור את מזכירה

 ביעילות להיוכח אתפלא לא העולם. חמת
 קול־ישראל כולו. בעולם זו תמונה פירסום

 מנת על רצח, בעווז נידוז לראיין לנכון מצא
אסי ארבעה בהורנו גבורתו פרקי שיספר

 פצע שלצערו על מעשיו מהלל שוטר רים.
 שלא מודיע, הוא לו צר טה בורח, ערבי רק

ה האסירים מגולחים ומדוע להרגו. הצליח
 אנשים שעוצרים הדבר טבעי בלבד? ערבים

 לברוח אלו של נסיונם בפלילים. הנשפטים
 שבינתם סיבה זו איז מוכרת. תופעה הוא
 מכולם הנדיל להתערפל. חייבת הגורמים של

 המשפטים. לשר בפניתו המשטרה שר לעשות
זה. במקרה המשפטים שר של תפקידו לנבי פתרונים לאלוהים

בני־ברק ארנפלד, דוד

וריח טעם עד
יוצ אתם עתוז בכל כמעט מאור. משונה

עו פרם ששמעו! הפירסומת מסע נגר אים
 לעגלת בז גם נרתמים אתם והנה לעצמו. שה

 נחמיה בנו מילת על התמונות זו. פירסומת
לחלוטיז. מיותרות וה! חשיבות כל חסרות )108ד חוה (העולם

רביבים עדין, ק.

השגי סדומון
 העו״ד על סיפורכם לבי לתשומת הובא

 בו אשר )108ד הוה (העולם קאסם כמאל
 של שמו את במשרדי. התמחה כי צויז

 אתמול, רק לראשונה •סמעתי קאסם במאל
 עבד לא כי מובז הנ״ל. סיפורכם קריאת עם

 במידת כתבה, באותה הדברים ונל במשרדי
נכונים. בלתי הם למשרדי, מתיחסים שהם

 חיפה סלומון, עו״ד
 הסליחה כתבה, באותה שנפלה הטעות על

 היתר. הכוונה סלומון. יעקב עורן־הדין עם
במש אשר סלומון, יואל החיפאי לפורן־הדין

קאסם. כמאל עבד רדו

לא, למה
 בתי־ בעלי ארגוני יחייבו 0

 לפתוח חבריהם את בארץ הקולנוע
 בשעת בתי־הקולנוע דלתות כל את

 לדוחק לגרום במקום הקהל, כניסת
אחת דלת פתיחת על־ידי וצפיפות

 תל־אביב שורץ, ברוריה בלבד?
 בתי־משפט המדינה תקים 0

 מתקני ובעלי מרווחים לשמם, ראויים
ה בתי־המשפט תחת אויר, מזוג

ההכ ממקורות אחד שהם קיימים,
המת גורמים בהם האוצר, של נסה
 ולבזיון בל־יתואר לסבל והצפיפות וק

 גם בעקיפין הגורר בתי־המשפט,
1 דין עימת׳

 תל־אביב שדמי, אלישע
מרו את משרד־הבריאות יטיל 9

המש למיניהם, היופי מכוני !על תו
 נדי בהונאות־דעת בחלקם תמשים
לקוחות? למשוך

רמת־גן צדף, מרים
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