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ה ^דד מ  זהי שבעמוד התמונה על עי
 בלום- עתה השוהה גיבעון, יריב הקורא

רוח את מסמלת שהיא משוכנע אנג׳לם,
הזח. חעולם

 — ידע־דורות עמוסי נבונים, ,.חכמים,
 של הקדומות הדיעות כל על ומצפצפים

כותב. שהוא כפי המאובנת,״ החברה
 של מודעה מתוך היצירה את תלש הוא

ש כתב־העת בוקס, אוף רביו הניו־יווק
 אבל ספרותית, לביקורת מוקדש לכאורה

המש החשובות הבמות אחת למעשה, הינו,
 ב־ שקם החדש השמאל של ביותר פיעות

ארצות־הברית.
 לעצמך ״תאר כתוב: עצמה המודעה בגוף

 כל — היהודיים ידידיו של תגובתם את
 מתחיל אתה כאשר — בעצם ידידיך,

 על סטון פ. אי. של ביקורתו את לצטט
 החשוב הסימפוזיון על במאמרו הציונות,

הישראלי־ערבי. המאבק סארטר ז׳אן־פול של
 בקבוק להטיל רוצה אתה אם ״או

 שלך, הבאה למסיבת־הקוקטייל מולוטוב
 של כיבושה ,יידן,ד טום של במאמרו הצטייד
 את לרסיסים מפוצץ הוא בו ניוארק,
שם שאירע מה על המקובלת הגירסה

 על — במיקרה לגמרי — הופיעו חמות
 את הלומד אבנרי, עצמה. במה אותה

 למה ידע הפומבי, הראיון לפני נושאיו
 תקפו וסו שאנשי לכך מתכוון ״אתה הכוזנה.

 קיביה?״ פעולת אחרי אתכם, ופצעו אתכם
״בדיוק.״

 התוקפים?״ היו ״מי
.פלאח ״לא . ״מי יודעים אנחנו אבל . . . . 

 היתה — הראל איסר של להופעתו אשר
 שנוגע במה מאבקנו כי הוכחה בה גם

 כאשר בהצלחה. הוכתר הביטחון לשרותי
 שהיינו מה נגד מלחמתנו את ניהלנו

 היה אסור החושך״, ״מנגנון לכנות נאלצים
 זה, מסוג מנגנון במדינה קיים כי להזכיר
 של בשולחן־העבודה מכשיר־האזנה המטמין

 ראש־הממשלה אחרינו. עוקב או יערי, מאיר
 לגילויי בתשובה בכנסת, הצהיר אז של

 ששמו כזה דבר אין בכלל כי הזה, העולם
בית. שין

 ד,ש.ב.. על ספרים כותבים היום, והנה,
 חיפה...״ עיריית על שלכם ״והגילויים

ממשי אנו אין מדוע כשואל אבנרי, הוסיף
 גילויים. של זה בסוג כים

לשבר כבוד מוסיפה רק התשובה כאן גם

חדש לסמל הצעה *
 עובדה.״ אחרי עובדה בעזרת הכושי, ׳במרד

 על המעיד גיבעון, הקורא של הצעתו
 במערכת־הבחירות פעיל היה כי עצמו

 הזכיר (״זה מק־קארתי יוג׳ין הסנטור של
 הבחירות!״), לשדה שלכם הקפיצה את לי

 בסיסמה המעוטר האריה, במקום פשוטה: היא
 לאמץ — פנים משוא בלי מורא בלי
 החדש כסמלו שלח, שהוא התמונה את
הזה. העולם של

 הוא הזמנים,״ לרוח מתאים יותר ״זה
 אם שגם לזכור, צריכים ״אתם מסיים.

 סמליה הרי — ישנה־נושנה היא המלחמה
 הזמן.״ כל ולהתרענן להתחדש חייבים

★ ★
 הועלה יותר, או פחות נושא, אותו

 העיתונאי של בערב־ראיונות כשבועיים, לפני
בהילטון. אבנרי אריה

 איש היה ערב באותו המרואיינים ראשון
״פלאח״. המכונה נכים שמואל 101 יחידת־

 הסביר חיפאי, עורך־דין כיום פלאח,
 ״הפרטי־ היחידה הוקמה לדעתו, מדוע,

 כאזרחים לפעולה יצאו אנשיה אשר זאנית״,
 בערך ענה הוא צד,״ל. כאנשי ולא פרטיים,

 דאז ראש־הממשלה את לעקוף גם ״רצו בך:
 צריכה ישראל כי שהאמין שרת) (משה

״והדיפלומטיה השיכנוע דרכי על לסמוך . . .
 כמה על פלאח סיפר הראיון, בהמשך

 על ההתקפה כולל היחידה, של מפעולותיה
 בין הרוגים של גדול למספר שגרמה קיביה,
הכפר. וילדי נשות

 שדיבר הראל, איסר היה השני האורח
 בכלל הביטחון שרותי נושאים: שני על

 וסיפוח אייכמן; אדולף של לכידתו ופרשת
 דוגל. הוא בו החדשים, השטחים

★ ★ ★
 היו השאלות תורי. כא אחריהם

 וגם הפוליטיות לדעותינו גם נגעו מגוונות,
 שאל לבסוף השבועון. של העבודה לשיטת

 שמתח חושב אינך ״האם המראיין: אותי
המל איפה ירד? הזה העולם של .המאבק

שלכם?״ הגדולות חמות
מל־ לאותן חיות מיזכרות שתי כי עניתי,

 מגילויינו, ישירה כתוצאה המסדים. עון
 ראש־העיר, של ,ב״ ״קרן אז חוסלה

 והגס הגלוי לגנגסטריזם מוקד ששימשה
בעירייה. ששרר

★ ★
 חלו אומנם כי להכחיש, אי־אפשר

 ומסעות־ רוח־הלחימה הזה. בהעולם שינויים
 החיצוניות הנסיבות נעלמו. לא הגילויים
 אתגרים על תשובות דורשות והן השתנו,
חדשים.
 גילויי־ נגד מאבקינו את למשל, ניקח,

 הופסק האחרון הגדול המסע שחיתות.
 אז מלחמת־ששת״הימים. על־ידי בעיצומו

 בקרנות השחיתות נגד מאבקנו בשיא היינו
המעו לטיהור להביא הצלחנו ההסתדרותיות.

 הפועלים, ובנק הפרדסים בפרשת רבים
 מלחמת־ששת־הימים נטוייה. היתד, עוד והיד

 סדר־ ואת — הציבורית האווירה את שינתה
 אומנם נישארה בשחיתות המלחמה החשיבות.

 חשובים אתגרים הופיעו אבל — חשובה
 במלחמה חדשה, חזית ניפתחה יותר, הרבה

האומה. של לעתידה יותר הרבה היונית
 גורל את יקבעו שתוצאותיה זו, מלחמה

 יחסינו אחת: עיקרית בחזית נטושה המדינה,
 שדה־ השכנות. והמדינות הארץ ערביי עם

דעת־הקהל. הוא הקרב
 ומנופפים בסיפוח, דוגלים עצומים כוחות

 זו למערכה והמלחמה. השוביניזם בדגלי
 הזה, העולם של כוחו כל את הטלנו
לשלום. החתירה למען שפיות־הדעת, למען

 כי אם — זו לחזית עדיפות לתת נמשיך
 גם — כה עד הזנחנו שלא כפי נזניח, לא
 עליהם לקרוא רגיל שאתה הנושאים יתר את

 — פנים משוא ובלי מורא בלי הזה. בהעולס
הקורא ששלח התמונה ברוח תרצה, אם או,

גיבערן.

 הרווח
 בולו הוא

שלך.

 ששה בין עתה נטוש עז סאבק
 השעונים יצרני מראשי

ת על בשויצריה  שעוני אספק
ת וגברים נשים ר ב ח  מארוס ל

שלים. בירו
 שני על ניטש זה מאבק

 מירבית איכות מישורים:
ל נמוכים ומחירים ב שר. כ האפ

 ידי על הוזמנו היצרנים ששת
 דגמיהם את להציע מארוס

ביותר. המובחרים
שר זו מתחרות כתוצאה  מתאפ

ם- מארוס שעוני שיווק  המובחרי
ה נוחים במחירים הרב  ב

ת. הניתן מן לצפו
שלך. כולו הוא הרווח

ס לשעוני עזלס׳ שרות אדו ם ץ־ בישראל: מרו
ירושלים. ,9 ג־ור־ג׳ המלך רח' בע׳מ. מארוס

סבירים״ במחירים היוקרה ״ששני
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 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר

55029 טל. חניה)
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