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ת רצועה עם חדש בעיצוב ועור בד נעל טי ס  אל
ת מ א ת ה חד בבד בפנים מרופדת לרגל, הנעל ל  מיו

ה לאורור. לי סו מוך והעקב ה שה גומי עשויים הנ  נוק
ל״י. 10,95 הנעל. צורת ולשמירת לגמישות — ונקבובי

נורסטאר. מפעלי ע״י לאשה כשרות מוגש
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מכת כמה במערכת מתקבלים שבוע כל
 אנו העורכים. על ברצח המאיימים בים,

 מקורה, שנים. מזה זו לתופעה רגילים
 והפאשיס־ הגזעניים ברבדים כלל, בדרך
הקרקע. לפני מתחת שם, אי הקיימים, טיים

 לציון הראוי אחד, מכתב קיבלנו השבוע
 תוכנו, שמעיד כפי נכתב, הוא מיוחד.

 מות על המפוברקת הידיעה שנתקבלה אחרי
 נתגלתה זו שידיעה ולפני נתן, אי־ב־

 נולד איך הוסבר לא כד, עד (אגב, כשקר.
 אחיזה אפילו לו היתד, שלא זה, שקר

המכתב: נוסח וזד, במציאות) ביותר קלושה
28.2.1966.

תו. אבנרי אורי מר לכבוד וכנופיי
 כנו־ לכס ושלום נכבד אדון לך שלום

נכבדה. פייה
דון: תן אייבי הני השלום. עליו — נ

ם לך כידוע  פברואר לחודש 28 ,ב ביו
בי נספה תן א״  הישראליים. מאחינו אחד נ

 ל־ וישראל. מרב בין לתווך היתה מסרתו
 נורה מצריים של הריבוני לשטחה כשנכנס

ש בשעה מותו. את ומצא המצרים מ״י
 על שיחתמו מאנשים ובקש כרוזים פרסם

ביני רבים ערבים גם היו סיסת־השלוס
 חתמו שהם האחוזים במאה בטוח אני הם.

מיסת־השלום. מאשר אחרת לגמרי במסרה
 וחבריך אבנרי אורי מר אתה מדוע

 מה כדי עד רואה האינך ערבים? אוהבי
דר איזו על יודע אינני עלינו? שינאתם

שב אתת כים  באהדה מצהיר כשאתה חו
 יום מצהיר אתה לערבים שבח דברי

 הצבאי המימשל את לבטל שצריך ולילה
 את הרגשת אתה האס הערבים. על החל

הם? בארצם ערבים ע״י לך שנגרם הסבל
 המשתתפים אנו אבנרי, מר לך הזהר

ביגון עמוק בצער שפחתו עם קודר ו  מ
 מזהירים השלום עליו נתז אייבי של

תיך כל את לך נשבור שפעם אותך עצמו
 מארץ שעלינו אנשים אנו שלד. ונשאירך

שעוללו מה זוכרים היום ועד ערבית
ת לנו החרימו האילו. האנשים לנו  חנויו

שונו אדמתינו גזלו  וזאת ריקות בידיים וגר
בכפינו. עוול כל ללא

 עם כשהיכו 1954 בשנת לך שעשו מה
ה ידיך על מעדר אנחנו כלום. לא עוד ז
קציצות. ממך נעשה

 ימים. תאריך לא זו בדרך תמשיך באם
 שפעם לה מבטיחים אנו אשה לך יש באם

(נדמה ילדים לך יש באם אלמנה. תהיה
היו הם פעם אז סריס) שאתה לנו יתו י

 שלום מר על גם חלים הדברים אותם מים.
 פרצופיהם שאת המערכת חברי ושאר כהן
הזהרו! הזהרו טוב• מכירים אנו

 טינה לכם השומרים מהחברה רב בכבוד
כתובת.) בלי מקושקשת, (חתימה ונקמה.

 מסויים אור מטיל הוא המכתב. כאן עד
 מן חלק של ומגמותיו רמתו אופיו, על

זו. הרפתקה סביב השביע שד,תלכד הקהל
 בריא חזר שנתן אחרי יומיים, כעבור

 יודע, (ומי אחרים אנשים השמיעו ושלם,
 כלפינו, איומים עצמם) האנשים אותם אולי
 טייס־השלום את ושיבחנו היללנו שלא מפני

לדעתם. הצורך, די
★ ★ ★

 ראש־הממשלה של היועץ נתן השבוע
 אותי זהו למעריב. ראיון ערביים לעניינים

 הוד־ את השיירה יום ערב שפירסם איש
ל התכונה מן חלק שהיו עות־ההסתה,

 בבאי־ רצחני פוגרום נתניה במבואות ערוך
בראיון: אמר השאר בין השיירה.

 האחווה״ ל״שיירת התנגדתם מדוע שאלה:
בשבת? לטייבה שיצאה

שובה: מ אילמלא לדעתי, (במתינות) ת זו
שיירת נה האירו אחר שבוע האחווה״ ״

ה עים ת היתה היא ובטייבה, בנתני בי  חיו
 בגלל שלילי אקט בה ראינו אנו לחלוטין.
תוי, ת טעמים, ומשני העי  נרגעו, הרחזו

 לטייבה, נתניה בין ״סולחה״ מעין עשינו
 והכל לעבודה, לנתניה יצאו טייבה פועלי
 נרד־ ולהקיץ מחדש, לבוא טעם מה שכן.
? שאומרים כמו מיס,

 שקוראים כפי המשולש, איזור שנית,
 לפי סגור איזור זהו תיכון. חבל הוא לו,

 אומרים כאשר .1945 משנת ההגנה תקנות
שיון תבקש כנסת: לחבר תו, ותקבל ר  או
ע; והוא  מכיר אינני כי אבקש, לא מודי

ס אין — בממשל! כניסתו. מניעת מאשר מנו
 הוא מכן שלאחר שבשבוע היא, עובדה

 מצאנו לא ואנו רשיון, ללא לטייבה הגיע
 אף (בהדגשה) נגדו. משהו לעשות לנכון

לכפר! להגיע עומד הוא כי שידענו פי על
 בגלל בעיקר ביותר. מעניין קטע זהו
 חיה לנפש אף סיפר לא אבנרי אחת: סיבה
 למרות לטייבה, לנסוע כוונתו על אחת

 על ידעתי לא אני אפילו המשטרה. אזהרת
מראש. כך

 האם זו? כוונה על היועץ ידע איך כן, אם
וד,בי העיקוב הטלפונית, ההאזנה על נוסף
קורא־מחשבות? גם מעסיק הוא ,לוש

מכתבים
המסוי״ב הח״ב

הפעו שחופש הידיעה למיקרא הזדעזענו
 חדש כוח — הזה העולם סיעת של לה

הזה (העולם לגמרי כמעט יחוסל בכנסת
1486.(
הפ ולערוך להתארגן הסיעה בוחרי על

 הדיבור חופש למען הכנסת, לפני רבתי גנה
נציגה! של והפעולה

 גורני יגאד פיק, אורי
תל־אביב לנדר, ויוסף

 ל־ ,ישראלים מיטפר עוד ועימנו נחרתו,
 את להגביל הכודנה על הידיעות מיקרא
בכנסת. אבנרי אורי ח״ב של פעולתו

ל אבנרי כשנכנס גדולה היתד, השמחה
עקב ומאירופה, מאפריקה וממרחקים, כנסת,

פעולותיו. אחר נו
נגדו. כשכולם בכנסת, שם, בודד הוא

ואופוזיציה. קואליציה — כולם
וימין. שמאל — כולם
כולם. כולם, כולם,

 בלב נמצא הוא אבל שם, בודד הוא
מאתנו. אחד כל

 לעשות אפשר מה לדעת רוצים היינו
 סתימת נגד במאבק לעזור כדי מכאן, כרגע
המסויים. לח״כ הפה

קורנכדט, ויעקוב מירן ראובן
הולנד אמשטרדם,

 ״מה־כבר־יכולה־לעשות־סיעת־ של הלעג
לפחד. הפך יחיד״

 מביקורת, מפחד הוא כי הוכיח המישטר
מהותו. עצם על מצביעה זו ועובדה
 אך כתמיד, אילמים, המדינה אזרחי רוב

 המזימה תבוטל אשר עד לשתוק. אטור לנו
 הפה את ולסתום הכנסה, תקנון את לתקן

חדש. כוח — הזה העולם לסיעת
תל-אביב המפל, יהודה

א ,דיי • י , * 1ה 7
 השבוע, שר־המשפטים להודעת בהתייחסי

 אבנרי, אורי ח״כ של לשאילתא בתשובה
ל הבהרות ניתנו בה הכנסת, במת מעל
 שניתנה ל״י 100.000 בסך ההלוואה עניין

 שנפגעו למשקים דן, על־ידי 1959 בשנת
ו המאוחד, הקבוץ קרן באמצעות בהפגזות,

 לפירושים ,בהתייחס
ל בעתונות שניתנו
מ־ הנני זו, הודעה

הוד לפרסם בקשכם
מטעמי: זו עה
 מכחיש אני )1(
ל ובכל תוקף בכל
 הכחשה של שון

ו שהיא כל שייכות
ל שהוא כל קשר
 לא הנדון. עניין

 דן ממנהל בקשתי
הנדו ההלוואה את
 פנים בשיחה לא נה,
 בשיחה ולא פנים אל

 וממילא שהוא, כל ברמז לא ואף טלפונית
 בקפה מהם, אחד עם או אתם, נפגשתי לא

ה מתן על לדיון אחר, מקום בכל או ורד
 שנמסרה העדות קבלתה. לשם או הלוואה
 לשעבר, דן ממנהלי שנים או אחד על־ידי
 אני כי כביכול, המעשה לאחר שנים שלוש

 שוחחו אתי וכי ההלוואה מתן את ביקשתי
אמת. של שמץ בה אין עליה,

 היא ,1962 בשנת ואף ,1959 בשנת )2(
 לי היתד, לא הנ״ל, של עדותם מתן שנת
 קיומה עצם בדבר שהיא כל ידיעה עדיין

 לי נודע לראשונה בכלל. כזו הלוואה של
ה התחבורה שר אלי פנה כאשר כך על

׳1965 בפברואר ז״ל, בר־יהודה ישראל מנוח,

1488 הזח העולם


