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 נפגשתי עמו תנועת־החרות, ממנהיגי אחד

 _בש־ מאמרי על קשות אותי הוכיח השבוע,
 ״פלוגות הכותרת את שנשא האחרון, בוע

סער״.
הש בין הגיוניות. טענות כמה בפיו היו

אר:
 שפוצצו אוהדי־חרות כי הוכח לא »

 בתל־אביב, תמיר קבוצת של האסיפה את
מאורגנים. היו

 אין מאורגנים, היו כי נניח אפילו •
 אשר את מראש לדעת יכולה תנועת־ההרות

 חבריה, ואפילו אוהדיה של קבוצד, כל עושה
 ופיקוח מרות ללא חופשית, תנועה בהיותה

מטה. כלפי
 הראשונה האסיפה זאת היתד, לא 0

 באו שנים, תשע לפני כך, בארץ. שפוצצה
ופו לנהריה מפ״ם של המשקים חברי 500
 מנחם לנאום צריך היה בה אסיפה צצו

בגין.
פו שחבריהם המפלגות, ששאר בעוד •
 אלה במיבצעים בגלוי התפארו אסיפות, צצו
 תנועת־החרות הרי עתוניהם, עמודי מעל

 פומבית בגנותה חסר־תקדים מעשה עשתה
 בגין מנחם המעשה. את הסתייגות וללא

 באסיפות־ שירה־לצורך־הפרעה כי קבע עצמו
״חוליגאניות״. היא יריבים של עם

★ ★ ★
 לציין ההגינות מן זה היה כי סבור אני

 באוזני הצבעתי לעומתם אלה. נימוקים כאן
 אותנו שהמריצו הנימוקים על מנהיג אותו

נמרץ. בקו זה במקרה לנקוט
מע מחברי שלושה נכחו המעשה במקום

 שלא דו״ח מסרו הם הזה. העולם רכת
 עד 30מ־ שמנו המפריעים, כי ספק השאיר

 מקומות תפסו הם במאורגן. באו איש, 100
 מחושב, טאקטי מערך לפי מלוכדים, בגושים

 לא שלהם קריאות־הביניים בתיאום. ופעלו
 באותה שנאמרו לדברים כלל קשורות היו

 נלמדו אלה קריאות כי היה הרושם אסיפה.
 בכוונה באו המפוצצים וכי על־פה, מראש

 קשר בלי — האסיפה את לפוצץ מחושבת
תוכנה. עם

 כי עתה, מאמין ואיני אז, האמנתי לא
 או התנועה, צמרת על־ידי נשלחו המפוצצים

 מקבל אני מלמעלה. כזאת הנחיה ד,יתד, כי
 אך מלמטה. באה היוזמה כי ההסבר את

ספק, .בלי סברו, שהמפוצצים העובדה עצם

 י צרי־ אדוניהם, בעיני הטוב את עושים שהם
למחשבה. לעורר כה

 האם אינה: השאלה הענין. עוקץ הנה כי
(התשו פלוגות־סער׳ מכינה תנועת־החרות

 תנועת־ יכולה האם היא: השאלה לא). בה:
 האלימה ההתלהבות על להשתלט החרות
 מסויימים חוגים בקרב יוצרת עצמה שהיא

 פלו־ להוליד המסוגלים הצעירים, חבריה של
עצמם? מתוך גות־סער

 זו סוגי־השפעה: שני יש תנועה בכל
 מלמטה העוברת וזו למטה, מלמעלה העוברת
 תנועת־ מונהג. גם הוא מנהיג כל למעלה.
אל בקרב אחיזה לה לקנות הצליחה החרות

 ביותר, המקופחות השכבות מן בני־נוער פ
 דמוקראטיים למושגים מעולם חונכו שלא

 תנועת־החרות, אל נמשכים הם אמיתיים.
 בצדק), לא או (בצדק להם שנדמה מפני
 הם ופנים. חוץ בעניני תוקפנית תנועה שזו

 שאינו בכיוון התנועה את להנהיג מסוגלים
 התנועה תגבש לא אם — המנהיגים רוח לפי

 על ולשליטה לפיקוח כלים מועד בעוד
אלה. כוחות

 קינטור, לצורך אלה דברים אומר אינני
 של הנמרצת ההגבה למחשבה. כמזון אלא

 את מסויימת במידה תיקנה השבוע התנועה
 מנהיגי יקדישו ואם הראשון, המדכא הרושם
 המשמעת לטיפוח ממרצם חלק התנועה

 מתוק. יצא מעז כי יתכן הרי הפנימית,
★ ★ ★

 בצורה העתונות כוח הוכח שוב השבוע
חותכת.
זה, אחר בזה פירסמו, חזה והעולם הארץ

 פרטית, חברה עשור, של החדש הסמל את
 מראה־ הממלכתית. ועדת־העשור סמל בצד

 נסיון כאן נעשה כי לכל הוכיח העיניים
 פרטיים לצרכים לאומי סמל להפקיע מחושב

מש של אנשי־החסות בידי מאד, מפוקפקים
ראש־הממשלה. רד

 העולם גליון הופעת אחרי מעטות שעות
 הסמלים, שני את שערו על שנשא הזה,
 לחברת מכתב ראש־הממשלה משרד הריץ

הדו בסמל להשתמש עליה האוסר עשור,
העשור. לסמל מה

 התגובה לעומת קטן צעד רק שזה מובן
 ועתונים הזה העולם גילויי לאור הדרושה

נע שוב השבוע בשערוריית־העשור. אחרים
 של קשר־השתקה ליצור נואש נסיון שה

 מובן זה. לנושא מסביב היומיים העתונים
הזה. העולם על־ידי יופר שהוא מאליו

מכתבי□
הפיצוץ סערת
 הזה (העולם הפער" ״פלוגות העורר מאמר

 חד־ תפנית ופינה דרד תמרור הינו ),1131
 מנגנונים בפני חששנו עתה עד אם משמעי.

 עליהם מפקח אינו שאיש חשאים, ממשלתיים
 כי לי נראה מאד, מפויימים אנשים מלבר

 של השני הצר על לחשוב השעה הניעה
 יעל האסיפה של הפיצוץ בסערת המטבע.

 דבר שכחנו ושות', תמיר של המדיני החוג
 פיצוצים היו שנה עשרים לפני — אחד
 בארץ. הישוב בחיי יום־יומיות תופעות אלה
 אותם המפוצצים היו זה, במקרה כמו אז,

 חוג אסיפת את פוצצו שתלמידיהם אנשים,
 יותר: מסוכן מה להחליט לי קשה תמיר.

זעי במדינה סער פלוגות או הושר מנננוני
שלנו. כמו רה

גבעתיים אפרתי, בנימין
לומר יכולתי לא עכשיו עד סוף־סוף.__
 חשאיים סוכנים אתם כי שטענו לאלה מאומה

טובות. הוכחות לי יש עכשיו החרות. תנועת של
גן־שנזואל וותיק, קורא

 חוג כי העורר עם להסכים מוכנה אני
 לאן היא השאלה נכונה. דרר על פוסע תמיר

 כוונת כי נראה לי להניע? חותר הוא
 היא החוג, של הבכירים השותפים ארבעת
 במדינה אהר פוליטיקאי שכל למקום להגיע

הכנסת. — שואף הזו
חיפה מ., עלמה

הדמוק מדרכה להתעלם שירצה מי רק ...
 תנועה כי יחשוב החרות, תנועת של רטית

 חוג של האסיפה בפיצוץ מעוניינת היתה וו
 מעדיפה החרות תנועת כי נדמה ״בטרם".

 דרכו את להעמיד המוכן גלוי, יריב תמיד
מס מיריב הקהל, דעת למבחן ותוכניותיו,  ופרזות רבי־רושם מאמרים מאחורי תתר

 האסיפה את פוצץ כ: אם מי ניהליסטיות.
פוצצו תמיר אנשי תשובתי: ב״מוגרבי"?

מתנועת פרש תסיר דברי: אסביר אותה.
 אחר להנרר סרבה זו ותנועה מאחר תחרות,

ב שהוליכו דמוקרטיות, הפחות הצעותיו
 כי הפלא מה הסער. פלוגות לקראת עליל

 החרות, בתנועת להנד הצליח שאותם האנשים
 הגיעו הדפיטיסטים, משותפיו ושהתאכזבו

לשעבר? מנהיגם של אסיפתו לפיצוץ לבסוף

 דומה אסיפה התקיימה שבועיים לפני
 קרי־ רבו תמיר של נאומו תור בירושלים.

תשו כלפיו. אמנם, המנומסות אות־הביניים,
 את כל לעיני חשפו אלה, קריאות על בותיו

 כי להניח, אי! המדיני. החוג של הריקנות
 מפסידה היתה החוג של אסיפותיו מהמשר
החרות. תנועת

 תנועה לחובה לדון אין כי היא ...דעתי
 בלתי־ אנשים של הנחפז מעשם על שלטה

אחראיים.
ירושלים אסייג, פרוספר

 עם עגום באור הוצגה החרות תנועת
 של בחופש־הדיבור לפנוע השפלים מאמציה

 ז׳בו־ של מיסודם החדשה התנועה דוברי
 נוכח הייתי ליבוביץ. וד״ר תמיר טינסקי,

 להק־ כדי פשוט ״מונרבי״, באולם בעצמי
 לשעבר חרות, אנשי לא ואם לתמיר. ׳טיב

 הפריעו תמיר, של ולמחתרת לנ׳טק חבריו
הכחשו לו. הפריע מי יודע איני הרי לו,

 מצב בלבד. לעג מעוררות חרות של תיה
 מפלגת אם מסובן נראה בארץ הדמוקרטיה
למבקרים. הפה את סותמת כבר אופוזיציה

רנזת־נן בן־עזיז, שמעון
 הבחירות אסיפות ובעיקר אסיפות ״פיצוץ

 ובחופש הדיבור בחופיט חמורה פגיעה היא
 להשתמש יתחיל אחד גורם ואם הבחירות.

 להעשות עלולה היא הרי זו, פסולה בשיטה
 בזכותם להשתמש האזרחים ם! ולמנוע כללית
ולהשמיע.״ לשמוע  ערי או ליבוביץ תמיר, זאת? אמר מי

 מאמרו מתור ציטטה זו לא. ז׳בוטינסקי?
 ליוני 4ה־ מיום ב״חרות״, כדר י. ד״ר •טל

, זו. שנה וזל־אב׳ב הלחמי, שמעון
 כי לדעת נוכחנו קפדנית בדיקה אחר

 באסיפת נוכח והיה במידה י־ית״רי, נוער
 הפרעות, לשום נרם לא ב״מונרבי״, העם
 בחופש״ פניעה ביחידים. ולא במאורגן לא

 פו." ובציבור, בפומבי דעה ובהבעת הדיבור
כל בן על הבית״רי. ההדר בעקרונות נעת

במיצעד צה״ל חיילי
 ותוכה לידיעתנו יובא כאשר כזה, מקרה

 ה־ האמצעים אליו בקשר ינקטו אמיתותו,
דרויטים.

 בית״ר נציב ליברמן, י•
תל-אביב בארץ־ישראל,

למיץ - שחור פון!
 (העולם לעשור״ — שחור ״סוף הכתבה

 דאבון למרבה להוכיח, באה ),1131 הזה
 לאחרונה שהתפשט השחיתות שנגע הלב,

 מדאיבה. למחלה ייהפר מדאיגים. במימדים
 ריקות, שורות נשארו הנ״ל, מאמרכם בתור
 במה לדון צריכות היו הכתבה המשך שלפי

 אסטטי, פגם דיפלומטית בלשון •טקוראים
 פלילית, בעברה כנראה דנו למעשה ברם
 נרמה ואשר ניב אל/ם בה מעורב היה אשר

ש עיכוב שלו. הצבאית הקריירה לעיכוב
 מנהל של הרם לתפקיד כנראה אותו הכשיר

 תפס ריק שחלל לכד גרם מה וועדת־העשור.
 הדבר, כד אמנם אם דנן? השורות את
 גדול חלק אל רבה בספקנות להתייחם יש
ה בטחון בשם נעשות אשר הפעולות מן

מדינה.
תל־אביב משה, ע,

 הקריירה בעצירת הכוונה היתה בדיוק מה
 בו מצא שהצבא אדם, יכול האם הצבאית?

המדינה? את לשרת להמיטיד דופי,
תל־אביב מ., א.

 כי רק התרשמתי העיטור, על הכתבה מכל
 אנטיפטיה או טינה היתה ניב, הצבא לקצין

ה וועדת של האזרחיים לעובריה אישית
 לעבוד מנהל כל של זכותו זו מה? אז עשור.

 הדבר טבעי בעיניו. הרצויים האנשים עם
 ובקצב במנטליות הרגיל בכיר, קצין־צבא כי

 — קציני-צבא עם לעבוד יעדיף הצבאי,
 — להם שקראתם כפי קצינונים אפילו ויהיו

 עבודה בצורת הרגילים אזרחים עם ולא
 נישה לגנות אתם יכולים כאזרחים אחרת.

תה... להביו לא בוודאי זו, או
ירושלים הקבע, בצבא לשעבר קצין

 לעשור השחור הסוף ברור. אחד דבר ...
לעובדיו. מזהירה התחלה יביא

תל־אביב אלעד, ברוך

 ב־ המדינה על השחיתות משטר אח הכופה
תופעת־קבע.

תל־אביב ששון, אליהו ד״ר
ואי כמעט הזה ■טהעולם אחרת תוצאה ...

 מק״י, ירידת במסקנותיו: מקום לה מקדיש נו
 הערכי. ברחוב הלאומנות מהגברת כתוצאה

 שכנתנו את להוביל עלולה זו ירידה לדעתי
 ישראל את להכחיד מאמציה להגברת ממזרח

 ונם ציוני לאימפריאליזם נם המפה. מעל
 כר כל בשטח מקום אין ערבית ללאומנות

זעיר.
פתח־תקווה לוצקי, אפרים

דפרסדם לא
 נחלת־יהו- מועצת ראש של ועניינו מאחר

 הזה (העולם (צמיר) צימרמז אלימלד דה,
 הקרובים בימים להתברר עומד ),110א ,1107
לביקו המוסד בפני

מפ של מרכזית רת
 ארץ־יש־ פועלי לגת
 מאד לכם אודה ראל,

 את לי תשלחו אם
 הזה העולם גליונות

 זו. בפרשה העוסקים
 ב־ שהתפרסם החומר

 את הביא •טבועונכם,
להת הסופד חברי
בפרשה. עניין

 נוסף תעלול אגב,
 : צימרמן־צםיר ״טל

׳טו נחלת־יהודה בלב
 יוסף של משקו בו

מ שמפאת נפולסקי,
ל נאלץ הקשה צבו

 שני בין ומיקומו המשק, של מצבו מכרו.
 של ערכם את העלו במקום, ראשיים רחובות
 הי־ הכוונה מאד. מאד שלו הדונמים ארבעת

לה המועצה, לצורכי המקום את לרכוש תה
 נחלת־ בני של שטם על ציבורי גן שם קים

הת והנה העצמאות. במלחמת שנפלו יהודה
בתק הקצה, •טצימרמן־צטיר בעוד כי ברר,
 לירות 8000 של מנופח סכום המועצה, ציב

 פרטי באופן ניהל הוא הנן, הקמח לצרכי
 לצרכיו מהמשק חצי רכישת על משא־ומתן
 על הן לחץ היווה במקום מעמדו הפרטיים.

הנאל הקיימת, הקרן פקידי על והן המוכר
הרכישה. את לאשר צים

 ללשכה במכתב פנו שנפלו הבנים הורי
 את לעכב דרשו הקרדהקיימת, של הראשית
 לא אבקשכם נענו. טרם היום עד ההעברה.

שמי. את לפרסם
נחלת־יהודה אזרח,

לא־גרמני נח״ל
 המופיעים החיילים כי חברי עם התערבתי

 )1128( הזה העולם של יום־העצמאות בשער
ה ג? גרמניים. אם כי ישראליים, כלל אינם
 אם כד. על העירו קובעי-הפלדה וגם פנים

 לחש- מצדכם בסדר היה לא זה הרי צדקתי,
 אנטי־מילי- תעמולה לניהול זו בשיטה תמ׳ט

טריסטית.
 ירושלים גלי, חנן

 מחיילי חלק תמונת מפסיד. גלי הקורא
 גם המראה בחיתון בשער, שהופיעו הנח״ל

תמונה. ראה — יחידתם תגי את
צחוק פצצת

ה לקריקטורה פרם בארץ קיים היה לו
 לעתונות, פוליצר״ ..פרס כדוגמת מוצלחת,

 הקריקטורה על לזקי ספק בלי מניע היה
ה נותקה לא ״עוד השבוע, של המוצלחת

קרי במשד ).1131 הזה (העולם שלשלת...״
וה להתאפק יכול הייתי לא הנליון כל את

בנלי־צחוק. בפעם פעם מדי מתפרץ ייתי
ירושלים בר־כוכבא, יצחק

. . בקרי נוספות דמויות לראות רציתי .
 המקום כי מבינת אני אולם זקי. של קטורה
מספיק. לא בעמוד

נהריה לבני, רות
ם אתם קי  לי נדמה לאנטישמים. חומר מספ

 עלי שטרייכר יוליום מתהפר בגיהינום כי
.פה בכל ומחייד הגרילר . .

נס־ציונה רבינוביץ, יצחק
 עצוב? כל־כר הלאומי השליח נראה מדוע
לעשות אפשר איד בזה פרצוף עם ובכלל,
חתיכות? על רושם

רמת־רמז בלאט, אלימלך
ספונטנית מחאה

 (העולם מעכו קורא של למכתבו בתשובה
 שמרשה רבים, מיני אחד הנני ):1120 הזה

א של בשמם לעצמו
 בפיר שמתקראים לה

. ״טועים" .  כיצד .
ימ שביום קרה זה  מחיאות־כפיים חאו

מ בכל ספונטניות,
שמו. מופיע שם קום
 ־דמותו מופיעה שם
ב בגין? מנחם של

בא ברחוב, קולנוע,
ר בשיחות סיפות,

 עת ידבר, עת עים.
המש לשינוי יזעקו

 הקריאה תפרוץ טר,
לשל ״בנין מהלב:
הלאו התנועה טון!"
שפת זו היתה מית
ו נגדית בהזית חת

ה של לבו את רכשה
לש שהאמין הדרד. מן שתעה זה נם נוער,
 לפטמו שאין הנוער את וממילא — קרים

יקנעס צדקה, ריימונד בשקרים.
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לכן פתק
לדע משקפת )1131( הזה העולם ״תצפית״

 בבחירות לקרות שעלול מה אח היטב תי
 עליית כי לגמרי ברור הרביעית. לכנסת
גרורו חשבון (על מפא״י ירידת וגם חרות
 פני את במאומה תשנה לא משמאל), תיה

 מה רק היא השאלה הבאה. בכנסת הדברים
 מאחר — עצתי לעשות. הפשוט הבוחר על

 התוצאות את לשנות אי-אפשר ובידכה־וכה
מהצ הנמנע אדם כל חייב מראש, הצפויות

 בביתו לשבת לא מצפוניות, מסיבות בעה
לשל לקלפי, ללכת כן אלא הבחירות, ביום

מחא זו תהיה לבז. פתק הקלפי בתיבת של
המושתקת, הקנוניה נגד הקטן האזרח •טל תו

 ' ל־ יש כי שתחליט מעכו הקורא אתה מי
 כל על חושב אתה אם חרות? בעליית הלחם

 את לציון חושש הנד מדוע כותב, שאתה מה
 מי אצל בפרס לזכות רק עלול אתה — שמד

פרסים. עדיין, כיום, שמחלק
יפו רצבי, אליהו

 (העולם במוגרבי שעבר בשבוע שקרה מה
 ״ הקורא כי חותכת הוכחה הוא )1131 הזה

 הפועלות סער, פלוגות במכתבו. צדק מעכו
 מסוכנות הצמרת, ידיעת בחוסר או בידיעת

ל המכוונים סמויים, ממנננונים יותר הרבה
.. בראש שעומד מי על־ידי פחות .

■ חיפת קבוע, קורא
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