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 נקמנות מעשה אלא היה לא הפשע כי שם
 מכוונת שיד עשן, מסו היו בודדים, של

מ החשד את להסיר כדי לפזרו ניסתה
האמיתיים. הפשע מבצעי
 קיימת שהועלו, האפשרויות שאר בין

 אנשי בידי נעשתה שההצתה האפשרות גס
ש אירגונים מאותם אחד קיצוני, אירגון

 פוליטית, כשיטה עליהם מקובלת האלימות
 בהעולם בחבלה בגלוי פעם לא שאיימו

הזה.
 ח״כ התלונן חודשים מיספר לפני רק
ש איום מכתב על במישטרה אבנרי אורי
 (דיכוי דב השם את הנושא מאירגון קיבל

 ברצינות התייחסה לא המישטרה בוגדים).
 עצמו ושר־המישטרה זה איום למכתב

 האיר־ שאנשי האפשרות על בזילזול הגיב
הפועל. אל איומם את יוציאו גון

 היתה בה הראשונה הפעם זו אין
 להתקפות קורבן זה עיתון מערכת

 נתונים היינו החמישים בשנות אלימות.
טרור של באיומים ארוכה תקופה במשך

 כמטרה נבחרו העיתון עורכי ואלומות.
 פוליטיים מתנגדים מצד פיזית לתקיפה

 הונחו המערכת במשרדי נופצו. וראשיהם
ב קורבנות גרמו לא בנס שרק פצצות,

ש בדפוס התפוצצה אחרת פצצה נפש.
 איומים חטיפה, מעשה העיתון. את הדפיס
 לכך גרמו אחרים, חבלה ונסיונות ברצח

 להציב צורך היה ממושכת תקופה שבמשך
 ויצאו שבאו העיתון, לעורכי שומרי־ראש

 שלופים. באקדחים המערכת ממשרדי
 פולי־ בנסיון זה טרור מסע לווה אז, 0 ף

י ט  הזה. העולם את לחסל המשטר של ^
 שנערכה •שההתקפה אופייני, רק זה היה

הפס אחרי המערכת, משרדי על השבוע
 נגדנו הטרור בפעולות שנה 15כ־ של קה

להש המשטר של פוליטי במסע לוותה
 אותה שלא שברור למרות קולנו. את תיק

 ואת הפוליטי המסע את שיזמה היא יד
 תופעות מספר של צירופן הרי ההצתה,

 ליצירת מביא בזו, זו קשורות שאינן
סובלנות. וחוסר אלימות של אווירה

המע בסיעת נדונה שעבר בשבוע רק
אחוז את להעלות ההצעה בכנסת רך

המת כשראשי לכנסת, בבחירות החסימה
מסתי אינם מאיר, גולדה כולל דיינים,

 בעיקר היא הכוונה כי דעתם את רים
ב אבנרי אורי של נוכחותו את למנוע
 שעבר בשבוע נעשה שעה אותה כנסת.

סי של מעמדה את לשלול נסיון בכנסת
זכו את למנוע כסיעה, הזה העולם עת

בבחי להופעתה ולהפריע כסיעה יותיה
הבאות. רות

 המערכת משרדי את שהציתו הפושעים
לס מהנסיונות ישירות הושפעו לא אולי
 חוקיים, באמצעים הזה העולם פי את תום
ל מיועד היה שלהם הפשע מעשה אבל

 עסקנים אותם התכוונו לה מטרה אותה
 שבשעה העבודה, מפלגת של מפלגתיים

 בהן, להתעסק אחרות בעיות מצאו לא זו
 הזה העולם את לסלק כיצד הבעיה מלבד

מהכנסת.
 כמה להזכיר מוטב לאלה וגם לאלה
הח ונסיונות ההתנקשויות כל עובדות.

ב היום עד שנעשו הזה, בהעולס בלה
הו את ולמנוע העיתון את לחסל מטרה
כמו הזה. העולם את חיזקו רק פעתו,

 דעת־הקהל את סביבו גיבשו הם השבוע,
וה התומכים מחנה את ליכדו החופשית,

ל זכותו על להגנה העיתון של ידידים
 את ולפרסם דיעותיו את ולהשמיע המשיך
גילוייו.

 גליון היא לכך ביותר הטובה ההוכחה
 מופיע הנפשע החבלה נסייון שלמרות זה,

ה מופיע הזה העולם ובמועדו. כסידרו
 והמושג המוסד כי להבא. גם ויופיע שבוע

 סכו־ מקירות, •מורכב אינו הזה העולם
ש נייר, או תמונות ודפוס, נות־כתיבה

 הזה העולם העיתון. את תחסל השמדתם
 של אחר או זה בעובד גם תלוי אינו

 עצמאית ישות בעל יצור זהו העיתון.
 עורכיו של הפיזית השמדתם שרק משלו,

לחיסולו. להביא עלולה ועובדיו
ל צריך הזה בהעולם פעם שעבד ימי
אחר. אדם מכל טוב יותר זאת דעת
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שבים עידן מחלוצי הוא ״אגד״ בישראל. המח
 בקנה-מידה שירותים בהפעלת הכרוך העצום, הפעולות היקף

 חדישים פתרונות לחפש ״אגד״ את חייב רחב, כה
 שעליה מחשבים, של רשת — והתשובה הבעיות. על להתגבר

 פרטים כמליון בחודש חודש מדי והמעבירה מחשב-ענק, חולש
 התנועה לתכנון חלפים, להזמנת ברכב, לטיפולים הנוגע בכל

ותקבולים. תשלומים ולביצוע וכוח-האדם

ה. והן הכביש על הן ראשון ״אגד״ מצי טו באו


