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 מאיים: או מבטיח ?*ישהו שמעת פעמים כמה
 נתקלת פעמים כמה הזה!״? להטולס אפנה ״אני
לעצ ואמרת אותך, שהרגיזה בתופעה עצמך אתה
הזה!״? להעולם זאת אעביר ״אני מך:

 של הראשון יומה מאז אלינו. פונים אמנם ורבים
 להם שכואב לאזרחים כתובת הפכה הזאת, המערכת

 עוול, להם שנעשה אנשים פנו להם. שאיכפת או
 הגורל בידי א• שרירותית פקידות בידי שקופחו
 אם להם, לעזור יכולתנו כמיטב השתדלנו העיוור.
שקט. אישי טיפול על־ידי אם בעיתון, פירסום על־ידי

 ועיתונים הזה העולם' דפי מעל אור שראו הפרשות מן רבות
 עובר — ב״דפוקים״ מדובר כאשר זה. מסוג בפניות מקורן אחרים,
 שאפשר ,ובמידה לאשורם, הפרטים את לברר שיכול מי לידי הטיפול
 על בתלונות מדובר כאשר זו. עזרה מוגשת ממשית, עזרה להגיש

 — לרעה מעמדו את המנצל בעל־שררה על או ציבורית, שחיתות
 פרט כל לבדוק שתפקידם מנוסים, חוקרים. לידי הטיפול עובר

 טיפול איזה המערכת מחליטה אז רק להפריכו. או לאמיתו ופרט,
זה. לחומר לתת יש

התחנות דישנת *
 מאז לטיפול. אלה פניות זוכות השבועון בתחומי רק לא אבל
 סיעת ליד הוקמה שנים, ארבע לפני לכנסת, אבנרי אורי נבחר

 אמנון עו״ד ריכז אותה תלונות, לישכת חדש כוח — הזה העולם
בשיתוף־פעולה, פעלו התלונות ולישכת השבועון מערכת זכרוני.

משולב. בטיפול תזכה הכתובות משתי לאחת פנייה שכל כדי
לש שחסרו כלים של הפעלתם איפשרה התלונות לישכת הפעלת

 זה דבר אולי הכנסת. ממישכן והפעילות השאילתות בעיקר בועון:
 ביותר הרב השאילתות מיספר את סיעת־היחיד הגישה מדוע מסביר
 רבים במיקרים הבוסר.. כינון מאז כלשהי סיעה על־י־י שהוגש
 על להתריע שרצו לאזרחים פה כמשמעו, פשוטו הסיעה, שימשה
מוסמך. משר תשובה לדרוש או משהו,

 של אפשרויותיה גם יורחבו ייצוגנו, הגדלת עם השביעית, בכנסת
 שקיבלה הקשה למשימה נאמנה תישאר והיא התלונות, לישכת

עצמה. על
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 !מוזלים במחירים - בחורף חופשתך בלה

מירבית ונוחיות אדיב משרות ותיהנה
 ,11.00 בשעה חמישי יום בכל מחיפה סדירות הפלגות

באנית־המעבורת וברינדיזי(איטליה) פיראוס ללימסול,
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 הכלליים לסוכנים או הנסיעות סוכני כל אל פנה
ושות׳ אקאלוף

 613389 — 611757 טל. ,94 אלנבי רחוב תל״אכיב,
67753 — 67752 טל. 6 כיאט רחוב חיפה,
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טלפון שיחות בקורת מכשירי *
לטלפון אוטומטית לתשובה ציוד *
והקלטה מיקרופונים התקנת *
רקורדר" ״טייפ של תקון שרות *
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שלי זרוע הקרובים בשבועות תתווסף האלה, הזרועות שתי אל
 בקולות בהסתדרות. חדש כוח — הזה העולם של הסיעה שית:
 בה הוועידה, אל דרך להבקיע רק לא הצלחנו ההסתדרות חברי
 בוזעד ייצוג להבטיח אף אלא חברים: 13 על־ידי מיוצגים נהיה

ההסתדרות. של הפועל
השבו הלך בה בדרך שנלך אמונה מתוך קולו את נתן הבוחן

 לנו ברור ההסתדרות. לענייני הנוגע בכל שנה, עשרים מזה עון
 הצלחת ליד תנו א להושיב בוחרים אלפי אותם כוונת היתד, שלא
 בהסתדרות מטעמנו שיישב מי ובהנאות. בכיבודים שנתחלק כדי

ושוחרי־ד,טיהור. המקופחים שליח עצמו את יראה
 יקבלו בכנסת, לסיעה או למערכת בעתיד שיגיעו 'ופניות תלונות

 להינבא, לי מותר ואם הפועל. בוועד הנציגים של טיפולם את גם
 יותר שיעור לאין רבות תהיינה להסתדרות הנוגעות שהפניות הרי

 הציבוריים הגופים מכל אין, כי ולכנסת. לשבועון הנוגעות מאלה
כהסתדרות. וליושר־מידות לטיהור הזקוק גוף במדינת־ישראל,

 ״אפנה האומר: מישהו להבא תשמע כאשר כן, על
תח בעצמך אתה אותו^וכאשר עודד הזה!״ להעולס

 אל הזה!״ העולם לידיעת להביא צריך זה ״את שוב:
עשה. פעמיים. תחשוב

פוח איננו אבל מאיד. רבה עבודה עלינו יעמיס זה
קיימים. אנחנו זה בשביל מעבודה. דים

מכתבים
החלחלה ■

חלחדל של
 פעם מדי קשה. נפשי במצב נמצא אני

 המחשבה, ההכרה סף אל כמעט מתגנבת
 פשע ר,־א בשטחים עושים שאנחנו מה כי

 כמו שמות במוחי מתרוצצים האנושות. נגד
 חלחלה אותי תוקפת תמיד אבל לידיצ׳ה.

מחש להגות יכול שאני המחשבה מעצם
 המחשבות את דוחק ואני זה, מסוג בות

 אבל ההכרה. לסף מתחת אל ח־רה הללו
עצמי. את משלה לא אני

 בחל־״״ הבתים פיצוצי על שמעתי כאשר
 חשבתי החלחלה. אותי תקפה שוב חול,

לו אלא ברירה שאין לנקודה הגענו שהנה
קולקטי ״עונש המפורשת המילה את מר

 הלאו־ האינסטינקטים כל נלחמו שוב בי".
 את לדחוק שלי, והתמימים הטובים מיייים

למטה. הנוראה המחשבה
 ובעצמו, בכבודו הבטחון שר שבא עד

 פחדן, אולי אני סביבתיים. עונשים ואמר:
העוב לבין מצפוני בין לעימות שש ולא
 הוא קולקטיבי עונש טיפש. אינני אבל דות•
 לוי קוראים מה חשוב ולא קולקטיבי, עונש

חיפה שיפמן, מאיר
פרחי ■

ההומניזם___
 מכל שמזדעזע כזה אנין־מצפון אינני
קיבל הרב, לצערי הרס. או הרג של מעשה

האח בשנים חבטות הרבה די שלי המצפון
קיו עצם על מלחמה שנות שהיו רונות,

ב תומך אפילו שהייתי ייתכן לכן, מנו.
 של מסויים לסוג עונש־מוות להנהיג הצעה

חבלנים.
שהור הרעיון את לעכל לי קשה אבל

 שבאחד משום אחד, כפר של בתים 80 סים
 כל, קודם לא! זה טרוריסטים. היו מהם

 שנית והמשפט. הצדק חוש את נוגד זה
להיפר. אולי הטירור, את יחסל לא זה

 שמזדמן ישראלי כל הצעה: לי יש לכן
 לכפר, שייכנס חברון־חלהול, בכביש לעבור

בדרכו. וימשיך ההריסות, על אחד פרח יניח
אביב תל כר, רדד

 מלחמה ■
מלחמה: זה
 שטויות תדברו אל אבל מאוד, לי תסלחו

 — המודרנית במלחמה קולקטיבי. עונש על
קולקטיבי! הוא עונש כל

 גרמניות, ערים הפציצו הברית כשבנות
ב תושבים ורבבות בתים אלפי וחיסלו
 קולק- עונש היה לא זה — ספורות שעות
 את למחוק הורה מרומאן וכשהארי טיבי?

 אישית איגרת היה? זה מה — הירושימה
שובב? היה שבמיקרה העיר, מתושבי לאחד

בחיפה, בבית פצצה מטילים וכשד,חבלנים
 מטיילים של משאית על רימון זורקים או
קולקטיבי? לא זה —

ירושלים כר־ניר, שלום
)6 בעמוד (המשך
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