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)2 מעמוד (המשך
להג באד כה עד הממשלה על־ידי הוצעו

 חוק. בשום מובטח שאינו דבר ולצמצם ביל
 בישראל המצב בין התהומי ההבדל זהו

 אמיתית׳ דמוקראטית מדינה בכל המצב ובין
 חופש־ על המגינה כתובה״ חוקה קיימת בה

מעורערת. בלתי זכות־יסוד כעל העתונות
 פרטי אדם בין מבדילה אינה הצעת־החוק

 סתם. אדם אינו עתון אולם עתון. ובין
 הממלא חיוני, ציבורי מכשיר הוא עתון

וא הדמוקראטית, בחברה מכרעת פונקציה
להת יכולה הדמוקראטיה אין בלעדיו שר

 ביקורת, למתוח חייב הוא רגע. לא אף קיים
ו חיוביות הערכות חופשי באופן להעריך

הת תוך תתגבש שדעת־הקהל כדי שליליות,
וההערכות. הדעות נגשויות
 מפורסם: שוזייצי מומחה קלינגהופר ציטט
 בכבודו חופש־ד,פגיעה של מסויימת ״מידה

 מחופש־העתו־ חלק להוות חייבת הזולת של
 את לעתונות להבטיח רוצים אומנם אם נות,

 הדמוקרטיה.״ ביסוד התיפקודי חלקה
החוק: פרטי לגבי קלינגהופר, טען
 לעתונאי מאפשר אומנם המוצע החוק 6

הג אך אמת, היו דבריו כי לטעון הנאשם
 בהערכות מדובר כאשר יעילה אינה זו נה

 אינפורמציה מסירת בגדר שאינן פוליטיות,
הערכות. לאמת אי־אפשר שהרי גרידא.
 להגיש הממשלה תוכל הצעת־החוק לפי
 על ביקורת שמתח עתון נגד פלילי משפט

 להביא עלולה הביקורת היתר, אם מפלגה,
 ממנו.״ יתרחקו ״שבני-אדם לכך

 ה־ את להכריח מבקשת הצעת־החוק ©
 מקורות־האינפורמציה את לגלות עתונאים

בתום־לב. פעלו כי לטעון ירצו אם שלהם,
★ ★ ★

 להגן ביקש מפא״י, איש צדוק, חיים ח״כ
 השקפתם את גילה הוא הצעת־החוק. על

דב את ציטט כאשר בעליה, של האמיתית
לה ״אפשר כי שטען אנגלי, סופר של ריו
 שמו את■ ולהרוס בקימוט־מצח, דיבה ביע

הצעת־החוק בקריצת־עין.״ אדם של הטוב

 וקריצת־עין. קימוט־מצח גם לאסור נועדה
ה החסינות את אף להגביל הציע צדוק

 רבת- הצעה — חברי־הכנסת של קיימת
משמעות.

 להודות נאלץ המפא״יי צדוק אפילו אולם
 יסודיים. פגמים בהצעת־החוק נמצאים כי

חסי ממשלתי פקיד לכל נותן החוק למשל:
 אדם, כל להשמיץ פקיד יכול מוחלטת• נות
 פנים־משרדית, בהליפת־מכתבים רק ולא
ה מן (תזכור, פומבית. בהודעה גם אלא

 יחוקאל של .הנתעבת הודעתו את כתם,
 פרשת בימי לעתונות, מסר כאשר סהר,
״הת שטיינברג הקצין כי בן־גוריון, עמוס
 היתד, זו זדונית השמצה זונות״. עם רועע

בעתיד.) גם פך ותישאר — מחוסנת
 מסמל הוא אופייני. אך קטן, פרט זהו

 על להגן החוק: של הכללית הכוונה את
 ביקורת בפני ובני־חסותם השליטים החוגים
 לאותם לתת שעה ובאותה — כלשהי יעילה
זולתם. את להשמיץ מוחלט חופש חוגים

הת לשון־הרע חוק של השונות ההצעות
 בן־ תקופת של המלוכלך במיטבח בשלו

ה המזימה מן כחלק ונערי־חצרו, גוריון
 ביצועים־ דיקטטורה בארץ להשליט כללית

חשו מפלה נחלה זו מזימה מוסוזית. טית
נר כן על אשכול. תקופת התחלת עם בה

כאנאכרוניזם. כיום הצעת־החוק אית
 מ־ להסירה יכולה הממשלה שאין יתכן

 תגיע כאשר אך יוקרה. מטעמי סדר־היום,
 בה לערוך הממשלה חייבת לוועדה, ההצעה
הפג כל חיסול כדי עד טוטאלית, רביזיה

 לא אחרת בה. הדבוקים הטוטאליטאריים מים
ב כי להסיק אלא הברירה לאזרח תהיה
 — ממש של שינוי חל לא זו מכרעת נקודה

 למלחמה לצאת החובה עליו מוטלת וכי
חרותו. על להגנה מחודשת

מכתבים
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 תל־ שהוא לכן פרט עצמו, על לספר הממעט נוימן, ישראל הוא זה תשבץ מחבר
תשבצים. לפתור (כמובן) ואוהב הגיוס, טף על אביבי,

 שובצו כי הפותרים את מזהיר הדיבור, את הוא מרחיב זאת, לעומת תשבצו, על
בעיניהם. חן ימצא שהגיוון ומקווה מילים, רק לא ביטויים, כאן

: ן ז ו א מ )1 מ
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 העברית הקצרנות מחבר בר־קמא׳ חיים מר בידי ההדרכה
רג בשיטת החינוך. משרד ע״י המוכרת ג

פרטים:
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אלון

ליגאל גאולה
 פרם, בשמעון נלחמה שאחדות־העבודה זה

 זה מפא״י, של הצעירים שאיפות את ובלמה
 לשיר ועד מכאן אבל כשלעצמו. חיובי דבר

 גלילי ולישראל אלון ליגאל ששרתם ההלל
המרחק. רב עוד — )1350 הזה (העולם

 אדיאליס־ מניעים מתור זאת עשו לא הם
 ה- טוהר על שמירה למען טהורים, טיים

הש מתור שעשו מה . עשו הם הזאת. במדינה הדמוקראטי מישטר
 פוליטי־מפלנתי בוז
 את ישברו אם קר:

 הם יוכלו הצעירים,
 את לתפוס עצמם
ש העמדות, אותן
 שואפים ודיין פרם
אי זה כמובן, להן.

 — אותם פוסל נו
.אבל . .

גרין, דויד
תל־אביב

 מאוד ותיק כקורא
 את זוכר אני שלכם,

 היחסים גילנולי כל
 יגאל לבין ביניכם

 הערצתם פעם אלון.
העלב כד אחר אותו;

ה עכשיו אותו; תם
 אבל אולי: הפכפכות? נכונה. אותו ערכתם

 איתכם הסכמתי כי הפכפך. אני■ נם כן, אם
האלה. היחסים משלבי שלב בכל

רמת־גן רון, נחמיה

 שנערד צה״ל, של קצינים בכנס השתתפתי
 אלון, ויגאל הרמטכ״ל בהשתתפות מזמז לא

 היה זה מילואים. וכאלוף הממשלה כנציג
 המקובל. מגדר חרג לא אבל ענייני, רי כנם
 השר הפר אז הסוד. לפני רגעים כמה עד

ההם. הימים של יגאל להיות שוב אלון
ב החשוב כגורם החייל על דיבר הוא
הטי בעידן נם הצבאי. המערד בכל יותר
 אין החשוב. הוא האדם — והאטום לים
הנוכחים... של לטוראל תרם זה תרומה איזו מושג לכם

צה״ל רב־סרן,
מיד! להפסיק

את לפרסם תוקף, ובכל מיד, דורש אני
אני שבו מכתבי,
 העלילה את מכחיש
 מלחמתי על השפלה

המזרח. עדות נגד
 מכחיש אני כן כמו
 לי שקרה המקרה את

ה (העולם ב״בסית״
 הוא ז נכו ).1348 זה

טי שני שם שישבו
 הזמן שכל פוסים,
 והייתי לי, הציקו
 אד להגיב, מוכרח

אמר שאתם כפי לא
 לכן עלי. בזדון תם

אחת פעם אבקשכם
ל להפסיק ולתמיד

הזה. הסוג ם! ברנשטיין עלילות עלי העליל
תל־אביב ברנשטיין, משה

מזור

היופי במלכות דופי
 מלכוודהיופי על לכתוב אתם מרבים הרבה

 יהודית על כתוב הרביתם ובעיקר שלנו,
היו מתקופת תנליתכם בעצם, שהיא, מזור,

 ללא היתה יהודית אכן, מלכת־מים. תה
נח למיניהן, מלכות־היופי מכל היפה ספק
ופיקחית. חביבה הגונה, לנערה שבה
שההצל לעובדה, לב שטתם לא האם אד

 אותה סינוורה חה
 לא שהיא כד כדי עד

ש להכריז מהססת
ל תשוב לא לעולם

 עתון דווקא ישראל?
מ שפירסם כשלכם,
 על רועשים אמרים

 ועל נשואי-פספורט
 הישראליות הזמרות

ב בחו״ל המופיעות
להת צריך זר, שם
כד. על ריע

 ל־ כשהניעה מיד
הכרי ארצות־הברית

ש מזור יהודית זה
ל תשוב לא לעולם

 הצבא מפחד ישראל,
הר תמיד — ובכלל
אי שישראל גישה

המתאים. מקומה נה
מש צברית, מטפחים אתם כד לשם האם
 ל- כרטים לה נותנים פירסומת, בת קיעים
ל לחזור אפילו חושבת אינה והיא חו״ל ארץ?

ירושלים נווה, דפנה
 בכל בארץ, העתונים שכל העני! פשר מה

ב מאמרים מכתיבת פוסקים לא השפות,
 ישראל לנערת קשר
 האם אברהים? שריז
הר הקשרים בגלל
ב לאביה שיש בים

 באר- ובפרט ארץ,
 מעולם ? צות־הברית

 רבות כה כתבו לא
וא מלכות־יופי על

 שחקניות על פילו
מפורסמות.

 נקווה אגב, ררר
 נם ישראל שסוף־סוף

ש 15 אהרי תזכה,
 למלכת- להיבחר נה,

 של סגנית או יופי
 כה עד תבל. מים

 אפליות היו תמיד
 לא פעם אף וישראל

ל בהתחרויות זכתה
 אנו הנכסף. תואר

 התואר את תביא סוף־םוף ששרין תקווה
קשרים. יש נם ששם יתכן הזה.

 נהריה קורים, ויעל שולמית
 הקוראות של הנזדמזיס שהקשרים מסתבר
 לא שרין עכביש. של כקורים הם — קורים
בתואר. זכתה

האיש אני
 בחא- בעיתונות שהופיעה לידיעה בקשר

 מנע נהג של ״קור־רוח כי ,17.7.63 ריר
הנהג. אותו הוא אני ובכן, אסון״:

חיפה תומר, אליהו

שרץ

ו351 הזה העולם


