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חדש. כוח - הזה העולם תנועת וראשי אכנרי אורי ח״כ
הבאות: בשאלות יעסוק הכנס

? כיבוש צבא או הגנה צבא — צה״ל א)
הישראלי? החינור לר עושה מה ב)

 טלפונית או ת״א, 136 ד. ל־ת. בכתב יפנו בכנס להשתתף המעוניינים צעירים
.18.00—16.00 השעות בין 03־904584
 כמועד הודעה תבוא הכנס, למרום התחבורה סדרי כדבר

יותר. מאוחר
 כוח — הזה ״העולם תנועת של הנוער עלון ״דף״, של הזמנית המערכת

כנם־חדרה. לנושאי בעיקרו שיוקדש מיוחד גליון הוצאת על מודיעה חדש״,
 יפנו אחר, נושא בכל או הנ״ל בנושאים בכתב דעתם להביע הרוצים נערים,

״דף״. מערכת עבור ת״א, 136 ד. ת. :הכתובת לפי
 למס׳ טלפונית יפנו ״דף״, בהכנת או הכנס בהכנת לעזור המעוניינים נערים

_________________________________.18,00—16.00 השעות ביו 03־904584
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השנה ימות בכל
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58851 - 54713 טלפונים
ממה שעות 24 פועל בי

ז9.00ב־ 6.7 ה׳ יום ״ארמון״ חיפה,
9ב־ 7.7 ׳ו יום .,כנורות׳׳ עין־גב

 8.45ב־ 8.7 מוצ״ש האומה/ ״בניני ירושלים
 9.45—7.15ב־ 10.7 ב׳, יום החרבות/ ״היכל ת״א

 המשרדים ויתר ״רוקוקו״ — תל־אביב :כרטיסים
 ירושלים: * המשרדים ויתר גבר חיפה: ¥

המשרדים ויתר כהנא

בלק•! פרסום

 העמדה את המסבירה מישרד־החוץ של החוברת נולדה איד
 שבה העצמאות, במלחמת דיר־יאסין טבח בפרשת הישראלית

הטלוויזיה תוכנית שידור בעת בטלוויזיה בגין מנחם ח״ב ניפנף
האצ״לז על השלישית השעה

 במדוד אבנרי, אורי סיפר )1816 הזה (העולם שעבר בשבוע
 בגין כאילו מישרד־החוץ, •מפקידי אחד של גיריסתו את הנדון,
יש גח״ל לאנשי אולם ביוזמתו. שיצאה החוברת, את כתב עצמו

אחרת. גירסה
 מישרד־החוץ בגין: של עוזרו קדיישאי, יחיאל השבוע סיפר

 ישראל שגרירויות מצד פניות בעיקבות החוברת, את יזם עצמו
הערבית. התעמולה עם מאבקן תוך זו בפרשה שנתקלו בעולם,

 אותם הפנה וקדישאי בגין, אל אז פנו מישרד־החוץ אנשי
 אנשי ועדויות אצ״ל, בידי שהיו המייסמכים — אצ״ל מקורות אל

בפעולה. שהשתתפו אצ״ל
שלהם. עניין זה — בזה עשו שהם מה

 אחרת, או יכך מהותי. אינו הגייסות שתי בין ■שהפער ברור
 צדק וכי אצ״ל, ממקורות בא חוברת לאותה החומר שכל ברור
 חקרו לא מישדד־החוץ שאנשי הזועמת בטענתו אביגור שאול

 ההגנה ארכיוני של במיסמכים עיינו ולא כלל, הפרשה את
וצה״ל.
 מישרד־החוץ הגירסות: כל מסכימות שלגביו פרט עוד יש

 זרים עיתונאים אלינו ,-באו קדישאי: החוברת. את גנז אכן
 שם להם ואמרו החוברת, את ממישרד־החוץ שביקשו לנו וסיפרו

אזלו.״ העותקים שכל
 בעצמה, החוברת את תנועת־החרות הדפיסה מכך כתוצאה

מישרד־החוץ. של מחוברת תעתיק שזהו ציון תוך
 דיר־יאסין פרשת המסקנה: לגבי אבנרי עם הסכים קדישאי

 סביבה, הערפל את סוף־סוף לפזר כדי יסודית, לחקירה ראוייה
ולתמיד. אחת האמת את ולגלות

מופרכות גירסות ^ו
 בכך החשודים ירושלמים, ישיבה בחורי שני של תפיסתם

 ארוס בוטיק־המין תוך אל דלק שעבר בשבוע התיזו אשר שהם
 של הראשונה ההצלחה היא לפיצוצו, וגרמו אותו הציתו בתל־אביב,
האלי שילטון את להשליט המנסים אלה של בלכידתם המישטרה

בישראל. הפוליטיים בחיים והטירור מות
 קיצוניים ימניים חוגים מצד האלימות מעשי ריבוי נוכח

לעצ בוחרים חוגים שאותם המטרות ונוכח ״הנידון״), (ראה
 מערכת הצתת גם כי הסברה האחרון בשבוע פשטה מם,

של תחילתו את שבישרה חודשים, שבעה לפני הזה העולם

הצתתו אחרי ״ארוס" המין בוטיק
ראשונה הצלחה

 של ידיהם מעשה אלא אינה העיתונים, במערכות ההצתות גל
 מאותן שלנו המערכת משרדי את שהשמידו חוגים, אותם

סיבות.
 אברכי מעצר בעקבות כאילו שמועה הופצה השאר בין
 בידי נעשתה הזה העולם שהצתת הסתבר הירושלמים, המשי
בעיתון. העירום פירסומי על במחאה חרדים חוגים

 שאנשי לוודאי קרוב להסתמך. מה על לה אין זו שמועה
 גם אומנם נחקרו שנעצרו, הקדוש-ברוך־הוא של הקומנדו

 טרם אלה שורות לכתיבת עד אולם הזה, העולם הצתת על
לכך. בקשר אחת חדשה עובדה אפילו נתגלתה
האח בשבוע שניסו שאלה מקרה זה אין אולי כן. על יתר

 אותם הם הדתי, לטירור הזה העולם הצתת את לייחס רון
 אך ההצתה, במעשה בזמנו שנחשדו לנו, ידועה שזהותם אנשים,

 לפיו מספיק הוכחות חומר נגדם לאסוף הצליחה לא המישטרה
 הזה העולם הצתת הדבקת באמצעות לדין. להעמידם יהיה ניתן

עצמם. את לטהר מנסים הם הלאומנית, לאלימות
 יש החשוכים, הדת ולקנאי בישראל הקיצוני הימין לחוגי

להש ולנסות הזה מהעולם להיפרע משלהם טובות סיבות ודאי
 ולהיאחז למהר לא כדאי זה, במקרה אבל קולו. את תיק

צי קלון שאות שרצים לטהר המיועדות מופרכות, בגירסות
מיצחם. על טבוע בורי
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