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ומסבירים פעילים של ארצי כנס
 בערב 8.30 בשעה ,28.11.68 — ה׳ ביום יתקיים

 תל־אביב קפלן, רח׳ בני־ברית, באולם
הנושא; על

 :המערכה לקראת

ת ו ר י ח 1969 ב
אבנרי אורי יפתח:

 חדש כוח — הזה העולם של הסטודנטים תא
ירושלים העברית, האוניברסיטה

ס נ ם כ י ר ב ם ח י ד ה ו א  ו
זו בשנה הפעולה חידוש לקראת

 8.30 בשעה 10.12.68 ג׳, ביום בר־אתון, באולם יתקיים
זפרוני ואמנון אפנדי אורי בהשתתפות

זה! לפנס כוא - לפעול כצורך מרגיש אתה אם

׳7*
 החולף בשבוע פירסמו ישראל תוני **

שפור הממשלה, מהחלטות אחת את
 של מינויו על ההחלטה שבוע: באותו סמו
 לשר־המש־ יועץ־בכיר שהיה מי טרלו, צבי

 ;משרד־ר,משפטים של כמנהל־הכללי סטים,
 רשם־הפטג־ שהיד, מי שר, זאב של ומינויו

 של והיועץ־המשפטי במשרד־המשפטים סים
 לממשלת־ ליועץ־המשפטי כמישנה הכנסת,
ישראל.
 רבת־חשיבות. ידיעה ספק, ללא זו, היתד,

 (טרלו צעירים אנשים ששני העובדה עצם
 למיש־ התמנו )38 בן הוא ושר 36 בן הוא
 בכירות, כה רות

 הזרמת על מעידה
ה לצמרת חדש דם

 הממשלתית פקידות
 מינויים הבכירה.

 במשרד־המש־ כאלה
חשי להם יש פטים,

צמ שכן יתר, בות
 משרד־המשפטים רת

למע הקובעת היא
בהנ בעצותיה, שה,

 וביוזמותיה, חיותיה
 התקנות אותם את

 שבהיעדר והחוקים,
למדי כתובה חוקה

בה. החיים אופי את קובעות נה,
 ב־ תשקיף מדור אחר עוקב אתה אם

 טרלו של מינויים על הידיעה הזה, העולם
 אותה למצוא יכולת לך. חדשה אינה ושר,

 שלושה לפני שהתפרסם תשקיף במדור
).1627 הזה (העולם שבועות

 של לחשיבותו הדוגמאות אחת רק זוהי
המתפר הידיעות ולמהימנות תשקיף מדור
בו. סמות

★ ★ ★
במ המופיעות מהידיעות ניפר לק ך*

ב לפירסום זוכות אינן תשקיף דור 1 ן
 הופכות הן כאשר גם ישראל, עיתוני יתר

 תשקיף דף את לסקור די אולם לעובדות.
 מיספר בו לגלות כדי האחרונים בשבועות

 הפירסומים את שהקדימו ידיעות, של רב
 ידיעה ניבאה למשל, כך, אחרים. בעיתונים

 שר־הביטחון בין הפומבי הוויכוח את במדור
 בשאלת ספיר, פינחס השר לבין דיין משה

 אותה שפרץ. לפני ימים שבוע השטחים,
 המחלוקת כי פרשנות הוסיפה גם ידיעה

 לערער למעשה מיועדת השרים, שני בין
דיין. משה של מעמדו את

 ישראל בעיתונות פורסמה שעבר בשבוע
האופוזיציה של התארגנותה על הידיעה גם

 חוג אותו במע״י,
 פעילים עסקנים של

......... י במועמדותו התומך
י ■׳ק-' 4 'ראל יודי ימשר לש

.........~ הידי־ שות־הממשלה.
 לפני תשקיף במדור פורסמה כך על דיעה
).1626 הזה (העולם חודש

 בעיתונות לקרוא יכולת החודש באמצע
 הסיום על רבים פרשנות ודברי ידיעות
 יארינג, גונאר הד׳׳ר של שליחותו של הקרוב
העי למזרח־התיכון. האו״ם מזכיר שגריר
 יארינג של חופשתו כי לפרסם ידעו תונים

חו סוף עד הוארכה השבדי, במשרד־החוץ
 הפעילו כבר הפרשנים בלבד. נובמבר דש
 ההתפתחויות את לתאר כדי דימיונם את

 שליחותו סיום לאחר שיתחוללו והמהלכים
יארינג. של

ה את לך שמסר היחיד היה תשקיף דף
שליחו את יסיים לא יארינג :הבאה ידיעה

ה בעיתונות המופצות לידיעות בניגוד תו.
 של שליחותו תסתיים לא ובישראל, עולם

.התיכון למזרח האו׳־ם שגריר . הגור כל .
בהמ מעוניינים מים
תו... שך חו ס שלי
 יחייב השליחות יום
 מגורמים אחד כל

 החלטה לקבל אלה
 אינו מהם אחד ואף

ביוד בכן. מעוניין
 מאיים זה, מצב עו

בהת יארינג גונאר
 להשיג כדי פטרות

 מהצדדים, ויתורים
 שיופעלו נראה אולם
 להאריך לחצים עליו

לתקו שליחותו את
נוספת. פה

 אלא הימור או ניחוש היתד, לא זו ידיעה
 פרשני- בידי היה שלא יידע, של תוצאה

האחרים. העיתונות
תצ מדור של גילגולו שהוא תשקיף, דף
 וש־ שנים, מזה הזה בהעולם שהופיע פית

 משבועוני בכמה מופיעים בדוגמתו מדורים
לאח זכה הניוזוויק, כמו החשובים, העולם

 יומי חדשות עיתון אפילו במתחרים. רונה
 מדור לפרסם לאחרונה החל מעריב, כמו

שלו. השבת במוסף דומה

יארינג

מכתבים
הטובים הישראלים

 ״עלובי אבנרי אורי של למאמרו בקשר
 יכולה אני ),1927 הזה (העולם הנפש״
 הוא אותם האנשים על כעסו את להבין
כש דומה נסיון לי היה ברשימתו. מתאר
חודשים. מיספר לפני באנגליה הייתי

 האנגלי־ת באוניברסיטות שישב ישראלי
ש ב.׳יי הצהיר האחרונות, השנים בשש

 המדינה את מובילה הישראלית הממשלה
ישר אוכלוסית כל וכי מדינית, להתאבדות

לפאשיסטית. הופבת אל
מו השקפותיו, הן אלו שאם לו הצעתי

 המצב. לשינוי ויפעל לישראל שיבוא טב
 של רב מיספר כאן היו כי לי השיב הוא

 את שד,יכו אלא דומות, דיעות עם אנשים
ו אותם עינו בדיוק), מוות עד (לא כולם
המשטרה. על־ידי אותם רדפו

תל-אביב ניימן, חנה
הדרמות

הישרא על אבנרי של קיצפו יצא מדוע
 אני בחו״לי ישראל את המשמיצים לים,

 חיובי. תפקיד ממלאים דווקא שהם חושב
 נאלצת שלנו הרשמית ההסברה היתר, לולא

 יודע אינני כאן, השמצותיהם עם להתמודד
 תפקיד ממלאים הם אותה. מרגישים היו אם
דרבנות! של

לונדון הניגמן, ש.
השגרירים

 של הגנתו את אחרונות בידיעות קראתי
ב הוויכוח בעת היורדים, על אבנרי אורי

הר מהיורדים. הדרכונים שלילת על כנסת
 ב״יישר אותו ולברך לכתוב צורך גשתי
כוח!״

 ב׳ מאוד מועט זמן נמצא שאני מכיוון
 הריני כשנר״• כאן לשהות ומתכונן נורבגיה,

 אנשים בו במצב קרובות לעיתים נמצא
 כתבות בעקבות ישראל, על אותי שואלים

ה כל כמו האוהדת, המקומית, בעתונות
ישראל. מדינת את כאן, תושבים

 שוהה שאדם בכך רע שאין סבור אני
ל מתכוון (ואינני לארצו מחוץ מה זמן

 שגריר הוא בחו״ל ישראלי כל יורדים).
שהישרא אבנרי, שאמר כמו בלתי־רשמי,

מצויינים. תועמלנים הם בחו״ל לים
נורבגיה האן, יהודה

ארלוזורוב רוצחי
 אחד, בעניין אליכם לפנות לנכון מצאתי
ה מנוח. לי נותן ולא רוחי את המסעיר

 נגד וד,נפשעת הישנה לד,שמצד, היא כוונה
 עמם מבני שניים כאילו בישראל, הערבים

ארלוזורוב. חיים הד״ר את בזמנו רצחו
 על מודעה בעיתון קראתי למשל, הנה,
 הנושפס. אחימאיר, אבא של ספרו הופעת
 ״עבד־אל־ נאמר: לספר הפירסום בדברי
 רצח, כי הבריטי בבית־המשפט הורה מג׳יד
 חיים ד״ר את דרוויש, עיסא עם ביחד

בתל־אביב.״ שפת־הים על ארלוזורוב
 שלנו היפים הדיבורים לכל הטעם מה

ה עם בשלום ודו־קיום שלום־אמת על
מסי אנחנו אחת ובעונה בעת אם ערבים,

ה היו מי לפסוק בכוונתי אין נגדם? תים
 ספק לי אין אבל ארלוזורוב, של רוצחים
 בתור עלינו, האם הערבי. העם מבני שאינם

 לעלילת־ ישראלית מהדורה להוסיף יהודים,
ודרייפוס? בייליס נוסח דם

 ,ריחנר פומרנץ, אליעזר
כהר־הכית שומרים

 מתקומם אני גם הייתי ערבי הייתי אילו
 בהר־ הקודש וחילול התמונות נגד כולי

).1629 הזר, (העולם הבית
 תוך אבל הסיפוח, מחסידי דווקא אני

ל הדתיות, לפחות הזכויות, מלוא הענקת
 יסכימי שהערבים רודים אנחנו איך ערבים.

 פוגעים אנו אם למדינת־ישראל להסתפח
 אני שלהם? המקומות־הקדושים בקדושת
 מציב שאינו משרד־הדתות, על מתפלא

)5 בעמוד (המשך

ס אנוי ה ו 1650 הז


