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מכתבים
;כתבה לא ההסתה
 בגיליון למאמר תשומת־ליבי עתה הוסבה

את ״לרצוח בשם: ,1957 הזה המולס
 שייחסתם חמורים דברים ובו קיסינג׳ר?״

 אחימאיר, ״אבא כתבתם: המניות. לאבי
 נגד מאמרי־הסתה כתב הביריונים, איש
כהס להתפרש רק שיכלו ארלוזורוב, חיים

לרציחתו.״ תה
 אחימאיר אבא כי לכם, ידוע בוודאי

 !)שנה 42 (מלפני בפרשה אשמה מכל זוכה
 ניסיון כל העיקריים. הנאשמים כשני כמוהו
 ממחנה למעלילים, הצדקה שהיתה לרמוז

הרוויז ויריבי ארלוזורוב חסידי מפא״י,
 העלילה על !חזרה אלא אינו — יוניסטים

!עצמה
 הסתה״ ״מאמר לי להראות תוכלו האם

 השניים נכון, י ארלוזורוב נגד אבי של אחד
 וללא פוליטי, בסיסי על אך יריבים, היו
 שהיתר, כפי אישיים־תחרותיים, מניעים כל

 ואחי־ לבן־גוריון. ארלוזורוב בין היריבות
 הוא לשמאל. מאד קשה יריב היה מאיר
 שהשליט הריקבון את חד באיזמל חשף

תאוות את המדינה, קום מלפני עוד בחיינו

אחימאיר אבא
7 אלימה כתיבה

§ ? ת י נ ר ק
^ מגע לעדשות מכון

$
עדשות

וקשות רכות
 תשלח הסברה חוכרת

̂  31 מדרון דורש. לכל
^ .238642 טלפון ת״א,

 בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי ב״מטרימוניאל״
לף החסר

 ל״מטרימוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,28 שמאי ״מטרימוניאל״,
02—234334 טלפון:

 הביננואוסי הבנק
בע״ם לישראל הראשון ***

♦!1151 טל. זו״א, 39 רוטשילד שדי ראשי: טניף

 קצר
וצמוד

 מצטברת שנתית וריבית40־/
 הצמדה 100־/־ ריבית+ 6/י4־או־/
למדד. הקוץ של

חודש!4ל-נו !ללופקידים

 היחידה התכנית
 הצמדה גרירת הנותנת

חודש נ4 לאחר כבו

 החיים את שהשחיתח לשמדשלו, השילטון
ובמדינה. ביישוב הציבוריים

 ארוכה, לדצח״ ל״הסתד, ועד מכאן אך
 בחל שלא השמאל, הדרך. מאד ארוכה

 הוא הפוליטיים, יריביו נגד באמצעים
 ברוד שהיום הנוראה, העלילה את שיצר

 חסרת־יסוד היתד, עד-נמד, בר-בי-רב לכל
 באמצעותה להשתיק במטרה ואבסורדית,

האמיתי. פרצופו שחשפו אלד, את
 ״בידיו- על מדברים אתם כאשר אגב,

 של היא קוראיכם אצל האסוציאציה נים,״
 מן וכיו״ב. חוליגאנים אלימים, בחורים

 ב״ברית המדובר כי שתציינו, היד, הראוי
 ברומאים הלוחמים (על־שם חביריונים״

 האנטי-בריטית המחתרת — שגי) בית בימי
 שאבי המנדאט, בתקופת בארץ הראשונה

 ״ברית על המסד בראשה. ועמד הקים ז״ל
 ארלוזורוב רצח עלילת עם ירד הביריונים״

בכלא. אחימאיר אבא של והושבתו
תל־אביב אחימאיר, יוסך*

 בין ני לציין הקפיד הזד, העולם >•
 ובין המנוח אחימאיר ד״ר של המאמרים

 מטרת ישיר. קשר היה לא ארלוזורוב רצח
 אלימה, כתיבה מפני להזהיר היתה הכתבה

בהתלה לעצמם, מבהירים אינם שבעליה
 האפשריות. תוצאותיה את הכתיבה, בות

 אחימאיר בין מסויימת רציפות יש זאת מפני
ואלדד.

״סאכוי״ אחרי חירהודיס
 אזרחינו על באש פותחים מחבלים כאשר

 ללחום אלא ברירה לנו אין —כוחותינו' או
ד,ם.!מחזי כאשר אד האמצעים. בכל נגדם
 אזרחית אוכלוסייה בלב בני-ערובד, קים

 — למחבלים נכנענו לא ובכן: — שלנו
!ניצלה המדינה ויוקדת

 קורה לא לנו, כידוע אירופית, ןארץ
 לחיי- מסויימת חדדה יש בכל־זאת שם כך.

 המדינה של הערך אצלנו ואילו אדם.
 :לכל מעל עומדים הלאומית ומדיניותנו

חיים, כל להקריב מוכנים אנו מיזבהם על
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