
 ממנו. ״חורג׳׳ אינו ומה ציבורי״, ״עניין זה מה יודע אינו בעולם אדם שום להוכחה. בכלל
 של הפרטית ובתפיסתו משפטי!) יועץ אותו (כן, המשפטי היועץ בשרירות תלוי הדבר

שופט. כל
מת. אדם על גם האמת את להגיד אסור #

 חסידי מפא״י, עסקני כגון בלתי־מוגדר: ״ציבור״ העלבת בשל לכלא ללכת אפשר
ואוכלי־איטריוח. ג׳ינג׳ים אשכול, לוי

ועוד. ועוד ועוד ועוד
 נועד הוא לבלתי־אפשרי. לוחם עתון של עבודתו את להפוך נועד שהוא, כמו זה, חוק
ביקורת. כל להחניק ומפלגות, עסקנים של שחיתות על סידרת־גילויים מראש למנוע
לבית־הסוהר. ללכת או לשתוק פשוטה: ברירה שבועון עורך בפני מעמיד הוא

★ ★ ★
 זה: ברגע לך מבטיח אני אחד דבר אך אלה. בתנאים הזה העולם יפעל איך יודע איני
נירתע. לא אנחנו
 ושברו בחיינו התנקשו למשרדינו, פצצות הטילו כאשר אותנו להשתיק הצליחו לא הם

עצמותינו. את
 מודיעינו בהשלכת לירות, במיליוני לנו שעלה כלכלי בחרם אותנו להכניע הצליחו לא הם
 ובבילוש, טלפונית בהאזנה מנגנון־החושך, בהפעלת במשרדינו, שנערכו בחיפושי־טירור לכלא,

בטחון־המדינה. חוק פי על בהאשמה
שערה. מלחמה נשיב ניכנע. לא הפעם גם

 מאבקנו את להביא מאיתנו שתבעו קוראים, של מכתבים הוצפנו החוק, קבלת למחרת
יותר. חמורות פעולות גם לנו שהציעו קוראים היו הכנסת. תוך אל

 אחרונה בקריאה בזה לפנות לנכון מוצא אני פעולתנו, דרך על סופית שנחליט לפני
ימים: שבוע תוך להכריז, בתביעה אשכול לוי אל

זה, חוק של סעיפי־הדיכוי לביטול החמישית, הכנסת של מיוחדת ישיבה מייד שיכנס !•
 פי על אישום שום אז עד להגיש שלא המשפטי ליועץ בלתי־חוזרת הוראה שיתן #
זה, חוק

 הממשלה של וכיועץ־המשפטי כשר־המשפטים יכהנו לא בן־זאב ומשה יוסף שדוב #
בראשה. יעמדו מפלגתו או הוא אם הבאה,
יילחם! הזה העולם איש: בלב ספק יד,יד, אל
משוא־פנים! בלי מורא, בלי

מכתבים
החוק קבלת אחרי

י ר ו א י ל ר נ ב ם א ו ל ש ל ן ו ה  :כ
ק ז ! ח ץ מ א ו

א, ר ניו־יורק קו
 על הידיעה את ברדיו שמעתי עתה זה
 יריקה זוהי בכנסת. הרע לשון חוק קבלת

 קוראי אלף וחמישים מאה של בפרצופם
 אחת: תשובה רק תיתכן לדעתי הזה. העולם
עור את וישלחו הזה, העולם קוראי יתלכדו

לכנסת! הזה העולם כי
תל־אביב דרורי, אורי

 הממשלה של הרעה הלשון את ...נקצץ
 בראש אבנרי, אורי הבחירות. ביום הזאת

לכנסת! הזה, העולם קוראי רשימת
תל־אביב בן־נתן, חיים

 צדק כמה עד מוכיחה זה נורא חוק קבלת
 עמד כאשר השנים, כל במשך הזה העולם
ונוקשה. כתובה חוקה לחקיקת המאבק בראש

 חוק לחוקק האמריקאי הסינאט העז ־אילו
 ארצות־ של העליון בית־המשפט היה כזה,

 ומבטל החוקה, את נוגד שהוא קובע הברית
אותו.
תנו יקימו הזה העולם שעורכי מציע אני

לישר חוקה מתן למען רחבה ציבורית עה
 כדי לכנסת זו תנועה בשם ילכו וכי אל,

האמצעים. בכל כך על ללחום
נהייה הדכיג, א.

 אבנרי אורי של האישית בקשתו לפי
 הסכימו שנתיים, לפני ,0346 הזה (העולם
שאנס״. לו ״לתת הזה העולם קוראי רבבות

לנו. גומל הוא כך

1963 יוני הזה״ ״העולם

על יתחרט והוא היום, שיבוא מקווה אני
כו•

ירושלים אלדד,

 הוזיכוח אחרי האחרונים בשבועות עקבתי
 אם השאלה על המכתבים במדור שהתנהל

 צריך הזה העולם
 או לבחירות להתייצב

ה כל לי היתד, לא.
שלילית. דעה זמן

 נפתרה לדעתי אולם
נתק כאשר הבעייה

חוק־ד,תועבה. בל
 החליט אשכול לוי

ברי אין במקומנו.
ללכת. צריכים רה.

שפירא, שמואל
חיפה

הלי כל ישנתי לא שפירא
 את ששמעתי אחרי לה

 אותי רשמו אתכם. אני המחרידה. הידיעה
בבחירות. בהופעה הקשור ג׳וב לכל כמתנדב

רמת־גן גולדמן, יצחק

 (ה־ האחרון במאמרו המשיל אבנרי אורי
 לצרעת, בן־גוריון אנשי את )1454 הזה עולם
לגרדת. אשכול אנשי ואת

 האשליה מן נרפאתם שבינתיים מקווה אני
 הברירה בן־גוריון. כמו גרוע אשכול הזאת.
 טיפוס־ בין אלא לגרדת, צרעת בין אינה

לחולירע. המעיים
תל־אביב רץ, שווא בנימין

 ראשי־התיבות — חולר״ע אלא חולירע לא
הרע. לשון חוק של

 זד מן גרוע שהוא בעולם דבר יש אם
 הפאשיזם זה הרי אנשי־אגרוף, של פאשיזם

 בן־גוריון של הרודנות חדלי־אישים. של
 פרצוף איזה בעולם. כבוד לפחות עוררה

 מחול" סוחרי־הבהמות, של לרודנות יש
צב ומימשל ולשון־הרע שאבעס של השדים

תל־אביב מוקד, דןאי?

 חוק כי בעתונות שקראתי לאחר מיד
 חוק בזכרוני עלה בכנסת, אושר הרע לשון

ה בטחון נגד העבירות חוק אחר, דרקוני
מדינה.

הרי שנים, לפני בכנסת, זה חוק כשנידון
 לאשרו, כדי ידם את הח״כים מרבית מו

 יופעל הוא כי בסוברם מפ״ם, ח״כי ביניהם
 הערביים אזרחיה ונגד הקומוניסטים נגד
* המדינה. של

 ה־ מקורבנותיו אחד פלא, זה ראו והנה,
)4 בעמוד (המשן
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כי הידעת
ה ב ק ס ו מ

 שלנו? הסילוניות הטיסות ברשת נמצאת
 ב- לשם תמריא מיוחדת קבוצתית טיסה

 החל הכולל המחיר .1965 לאוגוסט 22
ל״י. 1899.—מ

 לידידך פנה
הנסיעות סוכן
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