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 אבגרי אורי כחודש, לפני מתה, כאשר
 מפ׳׳ם של האחרונים מחדליה על ביקורת

 ,0 26♦ הזה (העולם חשובות פרשות בכמה
 במשפטים מאמרו את לסיים לנכון מצא

 אלה האידיאלים. לגורל דואג ״איני אלה:
 מחנה בהם יבגוד אם לוחמיהם. את ימצאו
 לגורל אחר. מתנה במקומו יקום אחד,

דואג.״ אני מפ״ם
 העלון לעניין, ישר של האחרון בגליון

ההנ מטעם היוצא פוליטית לאינפורמציה
 חבר יצא הצעיר, השומר של הראשית הגה

מפ עלבון את לתבוע שור חיים ההנהגה
היתר: בין כותב, הוא לגתו.
 בשגי- באבנר׳ להתחרות נובל לא לא,
 הזה להעולם בניגוד שכן מלים, של בותן

 תררין ומשמשות מחייבות מלים עבורינו
היומיומי. למעשה לביצוע, לפעולה,
 העולם מערכת אספה קולות כמה אגב,

 רשימת את ראינו היכן בבחירות? הזה
 תנועה של סניפיה איפה השמית? הפעולה

המע של הממשית פעילותה היתה מה זו?
 דתית? כפיה נגד הצבאי? המימשל נגד רכת
 היכן ה״פרשה״ד באינגולה? העוזים נגד

 שוד־ המוצלחות, ההפגנות אותן כל נערכו
הזה? העולם מערכת של פות־הגשרים,

 ו״אמי• נכבדים עורכים סכם, במסוסא
ו הארץ בהרי אנו משוטטים הנה צים״;

הישו־ מעברותיה, כפריה, בעריה, עמקיה,

 לערביי ביחס למדיניותה והבסיס יסודותיה
הארץ.
 הזה העולם שעורכי הדתית, הכפיר, נגד
 אישי. ובאופן העתון, דפי מעל בה לחמו
 שותפת היתד. עצמה שמפ״ם בשעה וזאת,

 האישות ענייני כל את שהפקירה לקואליציה
 סוחרי בידי האורח של וחופש־המצפון

הדת.
ב באמת מה באנגולה. לעוזים וביחס

 כדי לפורטוגל שליח שלח מי לעוזים? יחס
 אומנב כי הרשמית, ההוכחה את להשיג
 הופעל זה נשק וכי לפורטוגל עוזים נמכרו

 בעלת מפ״ם באנגולה? החירות לוחמי נגד
וכ הזה? העולם או הגדולות, האפשרויות

ה לידיעתה והובאו ההוכחות הושגו אשר
 על־ידי פורסמו בטרם מפ״ם של בלעדית
 הפיר־ אחרי מיד הגיש מי — הזה העולם

 בכנסת? לסדר־היום הצעה או שאילתה סום
וחרות? הליבראלים או מפ״ם

— למפ״ם הכבוד כל ל״פרשה״: וביחס
 מאיר אשר מפ״ם, של חלק אותו לפחות או

 של המכריעים ברגעים פה לו שימש יערי
 והזייפניס הבוסים נגד הציבורית המערכה

 יטיב שור האמיץ החבר ד,בטחון. משרד של
 העולם של חלקו היה מה אותם לשאול

כנר שהוא, מה יודעים הם בפרשה. הזה
יודע. אינו אה,

את רואים ומרעיו שור חיים אין ואם

צידה) (מאת וצידה דידי
 אולם שבה, העולים וישובי הערביים בים

 ממעשיכס שמץ כל רואים איננו מה משום
 את רואים איננו וה״אסיצים״. ה״גדולים״
 אתם בקלות־דעת, שבבטחון, לוחמיכם,

האידיאלים. לגורל שידאגו קובעים
. 7 7 גשרים שורפים אתם . .

★ ★ ★
ש האמיץ, לחבר לומר רק יכול אני
 במאבקים תרומתו את תרם הזה העולם

 הספיק בטרם עוד מונה, שהוא הגדולים
הדיא תורת את כהלכה לעכל עצמו הוא

המארכסיסטית. לקטיקה
ה בעורכי להתחרות שיוכל מאוד יתכן

 לא בוזדאי אך נשגבות. במלים הזה עולם
הח המאבקים באותם הממשיים במעשיהם

 בו למשל, הצבאי, המימשל נגד שובים.
 ש־ הראשון היום מן הזה העולם לוחם

 ה־ את ונטלו הצבא מן השתחררו עורכיו
 ישבה שמפ״ם בעוד — לידיהם הזה עתון

מ־ יסוד היה הצבאי שהמימשל בממשלה

האידי לגורל שידאגו שלנו״, ״הלוחמים
המקי אותם בכל שנית יתבונן — אלים
ובקיבו בקנים גם יתבונן מנה. שהוא מות
 שם. גם נמצאים הם תנועתו. של צים

★ ★ ★
 מסרי כאשר יותר. קלה בנימה נסיים
יצי את מנוסי ודידי צילה שעבר בשבוע

 אליה צירפו הצבריות, על המשותפת רתם
 אלינו נשלח הוא אור. ראה שלא ציור

 מצא במקומו אך השניים, חתימת במקום
ה של צילום לפרסם לנכון התבנית עורך
 מציוריה שהתפעלו הרבים לקוראים זוג.
ה של תיקון עתה מגישים אנו צילה, של

 ודידי, צילה של המקורי הציור מעוות:
צילה. מאת

מכתבים
ודי: — שיתרו

 עצמו עם להתווכח רצה אבנרי אורי אם
לא או להורג אייכם! את להוציא אם

 כיחיד. זכותו זאת — )1208 הזה (העולם
למעלה תקדישו זה אחרי ששבוע אבל

כל לשאול כרי העתון של שלם מעמוד
ה נגד או בעד הם אם אנשים מיני

שהחיה מספיק מוגזם. כבר זה — תלייה
ה ואת בית־המשפט את העסיקה הזאת
איז ארוכים: כה חודשים במשר ציבור
 ורגשות מחשבה הרבה כד כל לבזבז צורר
אותו שיתלו — לטוות נידו! הוא עליו•
ודי!

ירושלים מאור, אלי
 בעיני, חז מצא מה לכם ואומר הבה

ה אבנרי: אורי •על עצמי" עם ב״ויכוח
החזיוז עצמו: עם מתווכח שהוא עובדה
 את ושוקל הבוחז אבנרי אורי של החדש

הצד את רק ולא צריה משני המטבע

 להתווכח שירבה ככל המטבע. של השני
אחרים. עם ויכוחיו יתמעטו כז עצמו, עם

ירושלים אורן, אורי
ש שווה לא שאייכם: חושבת ואני .. .

.בנבלתו הקודש אדמת את נלכלד אנחנו . .
תל-אביב מאירוביץ, אופירה

דפדיטים מקום
ה בבעיית באו״ם הויכוח על במאמר

הוב )1266 הזה (העולם הערביים פליטים
 הוכחה כל איז כי שוקיירי, של טענה אה

 ארידישראל לתושבי קראו ערב שמנהיגי
אפ אחד במקרה לפחות הארץ. את לעזוב

 חיפה כיבוש והוא זו, טענה להזים שר
ה מנהיגי .1048 באפריל ההגנה, בירי

 כניעה על לחתום מוכנים היו בעיר ערבים
 ה• שברגע אלא במקומותיהם, ולהישאר

ה הערבי מהועד הודעה נתקבלה אחרוז
היהודים עם משא־ומתן לנהל אי: כי עליון

1268 הזה הסולם


