
מכחכים
אמת או ר של! — עינויים
 העולם ״עורך אומרת: בעיתון ידיעד,

 שהשמיע בהרצאה אמר, אבנרי אורי הזה
 שלא הוכיחה, שניהל חקירה כי בווינה,
 הגיב הוא בישראל. העינויים שיטת נהוגה

 העיתון על־ידי שפורסם דו״ח על בכו
 סופר שבו בלונדון, המופיע טיימס סאנדיי

ישראליים.״ בבתי־סוהר עינויים על
 לנגר, פליציה עו״ד מוכיחה לעומתו,

מע של ארוכה שורה עיני, במו בסיפרה
 והתע־ עינויים הכאות, ברוטאליים, שים

ביש ערביים ובאסירים בתושבים ללות
הכבושים. ובשטחים ראל

 לכל מתכחש אבנרי שאורי ספק אין
 אמר בעצמו שהוא למה יודע, שהוא מה
 שכתב ולמה הכנסת, בימת מעל פעם לא

 המסקנה בשבועונו. במו־ידיו בשצף־קצף
 אמרי, אורי וביניהם משקרים, כולם —

והיושר... הצדק האמת, למען הלוחם
מאד! עצוב עצוב,

יה נהר פומרנץ, אליעזר
 פו־ הקורא מסתמך שעליה הידיעה •

 נושא הזכיר לא אבנרי כוזבת. היתה מרנץ
 במיסגרת בווינה, שנשאה בהרצאה כלל זה

 המדינית הצמרת לפני רנר. קרל מכון
 הז־ על־פי אוסטריה, של והאינטלקטואלית

 שה־ מכיוון האוסטרי. ראש־הממשלה מנת
אב רואיין בווינה, אירוע היוותה הרצאה

 האוסטריים כלי־התיקשורת במרבית ני'
נש האלה הראיונות ובאחד ההרצאה, לפני

שהו הידיעות לגבי המראיין על־ידי אל
 עינויים אודות טל טיימס בסאנדיי פיעו

בישראל.
להו קשה הדברים שמטבע השיב אבנרי

 עינויים, של שיטה אין או יש כי כיח
 לחרוץ מוכן אינו כאלה הוכחות ובהעדר

 מיקרים, בכמה אולם לכאן. או לכאן דין
 כח־ תפקידו במיסגרת אישית חקר שאותם

 שהמתלוננים הוכחות מצא לא בר־כנסת,
עונו. אכן

 חקירות כי אבנרי הזכיר זאת לעומת
ברוטא התנהגות הוכיחו אכן חזה העולם

 המהומות בדיכוי כוחות־הביטחון של לית
 וכי המערבית, בגדה האחרונה בשנה שהיו

פלי וערביים, יהודיים — רבים אסירים
 ברו־ יחס על התלוננו — ופוליטיים ליים
שאוש דברים כלפיהם, שוטרים של מאלי

ישראליים. שופטים על״ידי פעם לא רו
וחמחולדים חטחלל
 השיל־ מיפלגת ראשי את לראות מצחיק

 בורחים אבן, אבא ועד דיין ממשה טון,
 והולכים, המערך של הטובעת מהאונייה

המ על המפורסם בסיפור העכברים כמו
 בגין. מנחם של בעיקבותיו מהמלין, חלל
להצ כדי בו יש הזה המבזה המחזה עצם
העבודה למיפלגת שאירע מה את דיק

 האם שאלודתם: לשאול רוצה אני זאת,
 אדם בתור דיין משה את מכירים אנחנו
 שליחות להציע סיכון שיקח טיפש כל־כך

 קצר זמן שתוך לאדם חשובה ממלכתית
 חצי־ היו לכך והסיכויים — עלול היה
החז באשמת פלילי לדין לעמוד — חצי
היתרן ללא בחו״ל דולארים קת

תל־אביב ניכעול, אבנר

מבראון? רוצים מה
 הזה (העולם בראוו תא״ל על ולכתבתכם

 שלכם האינפורמציה שמקור בטוחני ),2077
 משום אשר ואופק, עין מח, צרי אנשים הוא

 לא אף וכנראה — הגיעו לא כאלה שהמם
בראון. תא״ל ממלא אותו לתפקיד — יגיעו
— בדרגה אדם של בקידומו פסול אין

 אם — המקובלת הפז״ם לתקופת מעבר אף
 ויכולת כישוריו מבחינת לכך ראוי היגוי

 צבאי עוזר של (ותפקיד תפקידו ביצוע
בו לשר־הביטחון  עצם ושרת״). ״לבלר אי

 תפקידו את מילא בראון שתא״ל העובדה
 וכפי שרי־ביטחון, שני של כהונתם בתקופת
 האחרון, השישי ביום בטלוויזיה שראינו

 מעידה הנוכחי, שר־הביטחון עם גם עובד
 מעולים וחינם היו כישוריו כי עדים כאלף
 עתה, הוחלף לא מדוע — כן לא (שאם

 לתפקיד נאמנות השילטון?). חילופי עם
 ביותר חיובי צד ספק, ללא היא, ול״בום״
 וקיימת שמתבטאת ולוואי אדם, של באופיו

יותר. ■רבים אנשים של בעבודתם היתד,
 מי — לחדל נסיעת־ההשתלמות לעניין

 כי יקבע אשר פרשן, להיות המתיימר הוא
 לבעלי־דרגה רק מייועדת כזו השתלמות
 וכי בתנאי־שדהז תפקידם את הממלאים

 מסלול איזה טוב כה היודעים אתם מי
? בדאון לתא״ל צה״ל הועיד לצמרת קידום

 אריה ״תא״ל ששמו בנושא דשים אתם
מצי שהצלחתו וברור רב, זמן כבר בדאון״

 — ולבסוף אנשים. לכמה מאד־מאד קה
 הכתבה את שכתב המיסתורי הכתב מדוע

 מתבייש ״סקופ״ להיות האמורה ה״מרעישה״
שמו? את לפרסם

רנדת־גן גיל, אכי

עו בראון אריה תת־אלוף על הכתבה
 אצלכם מישהו יש מורת־רוחי. את ררה

 זאת אבל אותו, אוהב שלא בצבאה או
 זה האיש. של שמו את להכפיש סיבה לא

 שמעון או דיין משה עם הסתדר שבראון
 הופך לא כדעתכם, עליהם שדעתי פרס,
ש כמה עד ולבלר. טיפש למוגבל, אותו
 תפקיד את בדאון אריה מילא לי ידוע

 הצד על שר־הביטחון של הצבאי המזכיר
 עזר שגם שמעתי ובאחרונה ביותר, הטוב

 לא מעולם האם מעבודתו. ,מרוצה וייצמן
מס את עוזב בצבא שמפקד־פלוגה קרה
למיג־ או למיבצעים ועובר השדה לול

מו שאנשיה מיפלגה האחרונות. בבחירות
 לרוח בהתאם השקפותיהם את לשנות כנים

 להישאר ראוייה אינה ולנוחיותם, הנושבת
בשילטון.

חולון ג׳יכלי, זאב

שלי אבן לאבא להציע מיהר דיין משה
 הליכוד, ממשלת בשם בחו״ל הסברה חות
 של המלצתו תוצאת שנודעה לפני עוד

 אבן את לנקות היועץ־המישפטי־לממשלה
 לחש־ בקשר פליליים ואי-שום חשד מכל

 מניח אינני בחו״ל. שלו בונוודהדולארים
 העובדות שתי בין כלשהו קשר יש כי

הש דיין של החלטתו חלילה, וכי, הנ״ל
עם היועץ־המישפטי. המלצת על פיעה

ל הלה
חיפה מדר, עודד

 גס שמור בצה״ל הצבאי הקידום •
 מעולם אולם ומינהלה. שלישות לקציני

 יטפס שקצין בצה״ל קודם־לכן קרה לא
 תת־ לדרגת רב״סרן מדרגת הדרגות בסולס
צבאי. מישור אותו של כתליו בין אלוף

לשדדה הזוחלים
 לך ״שרתי אבנרי, אורי של מאמרו

 היר־ בי העלה ),2076 הזה (העולס ארצי״
 שבים עשרות כמה אותי שהחזירו הורים

לאחור.

 צעירים, עסקנונים באותם נזכר אני
 למסיבות, אולם לארגן שטרחו ,מאכערים,׳

 החברה ועוד. הפינג־פונג לשולחן רשת
לסי נערי־שליח פראייערים, אותם כינו
 הם בכך אולם החברתיים. הצרכים פוק

 שירותם את לשררה. זחילתם את החלו
 ביחידזת־שירו- בדרך־כלל עשו בצה״ל

בי עיתותיהם היו ובכך לעיר, סמוך תים
 הדרך לטוויית פרגמטיים, לעיסוקים דיהם,

לשילטון.
 העלייה דור בת במנהיגות שפונקנו אנו,

 באישים או חומה־ומיגדל במקימי השנייה,
 הוויא־דזלורוזה של בכור־ההיתזך שצורפו

צבו שועלים, כתחליף קיבלנו הצה״לית,
 אחרי — למיניהם ומכרסמים זוחלים עים,

רמת־גן ניר, דוידהאריות. שנחלשו

בא... אתה מניין זכוד
 הפעם היה בגין אבל שתגידו, מה תגידו

וה לארץ, וייט-נאם פליטי הבאת בסדר.
 גמור ניגוד שהיוו — בהם האנושי טיפול

 הנה — בפרשה כולו העולם להתנהגות
טוב. מבשר אות

 רבץ ממשלת עמדה קודם־לכן שבוע
 ולא הבעייה, מול מוחלטת באימפוטנטיות

 (שלפתע יובלי של רב־החובל לה. יכלה
 איים מה), משום פופולארי, כל־כך הפך

 אם לים, חזרה הפליטים את ישלח שהוא
 במיזרח- כלשהי מדינה אותם תקבל לא

 ההדגשה כדי תוך זאת אמר הוא הרחוק.
 הפליטים ישולחו שבה ש״סירת־ההצלה

 השיקול היה זה לירות.״ אלף 100 עולה
עיניו. נגד שעמד

 אקט בה שיש הגם בגין, של התנהגותו
 בעצם (ומה לא־מבוטל ופירסומי תעמולתי

 מדינת של כבודה את הצילה בכך?), רע
 תקומתה אחרי שנים ששלושים ישראל,

 של לדור צאצאים שהם מבניה, חלק שכחו
 שעורים הכינו לא כנראה רבים פליטים.

 להם סיפרה כאשר שנרדמו או בהיסטוריה,
סטרומה. אוניית־המעפילים על המורה

חולון בר־און, יואל

 ראש־עיריית של הופעתו למראה נדהמתי
 אחרי בילבד יומיים בטלוויזיה, בני-ברק

 הוא נחושה במצח עטייה. הרצל של מותו
 ה־ שביצעה הפרת־החוק מעשה על הגן

 בושי׳. כל ללא המישטרה, בחסות עירייה
 המס־ מצד שיקבל בגיבוי בטוח הוא האם
 שהוא עד הליכוד, -סל הקלריקאלית שלה

כזאת?! שחצנית היפעה לעצמו מרשה
תל-אביב אוטשטיין, ג.

 אתם הרוחות, את להרגיע ...במקום
 מדוע ההסתה. מדורת על שמן שופכים

 שני צד גם יש כי לראות מוכנים אינכם
 ושומרי־ דתיים לאנשים גם וכי למטבע,
זכו על לשמור האפשרות מגיעה מיצוות
הרצליה ברוד, ניסן? יותיהם

הקיסר לוי דויד
 על )2077 הזה (העולם לקרוא הצטערתי

 שר' של המיסתורית״ ״המחלה אודות
 תי-שאר זו ■שמחלה נקווה לוי. דויד הקליטה

 שר־הקליטה וכי ותתבדה, מיסתורין בגדר
לחלוטין. בריא אדם הוא

 לוי מר חולה שאכן בהנחה אפילו אך
 נוסח על להצטער יש הנפילה, במחלת
 מלכהן אותו לפסול שמטרתה הכתבה,

 הנ״ל, במחלה חולה היותו בגלל בין כשר,
 בהעלמת כביכול, חוסר־כנותו בגלל ובין

מחלתו.
מחלתו את העלים אם יודעים אנו אין

 ואם אחרים, ושרים ראש־הממשלה מידיעת
 מחלוף, מר של בנוכחותו התקף. קיבל אכן

 בבית־ (לשעבר) המקומית המועצה ראש
 בגדר היה לא -שהדבר לחשוב יש שאן.
 אך יריביו. ואף ידידיו של בחוגים סוד

 בזה היה לא מחלתו את מעלים היה אפילו
 לחיי אחראי אינו עוד כל פסול, שום

אחרים•
 במחלה שהחולים סבור אישית, אני,

 לזולת, לעזור ומחפ-שים טובי־לב הם זו
 אלה לכל ונוטרים נקמנים גס הם אם־כי

 מכיוון זו. למחלתם בקשר בהם הפוגעים
 יש כי וסבור לכף־זכות, אדם כל דן שאני
 ,ההיפך יוכח אלא-אם־כן אשראי לו לתת
 בחירתו על יותר עוד מברך אני כיום הרי
 הצלחה לו ומאחל שר, לכהונת לוי מר של

טובה״. ו״קליטה בדרכו
טבריה דגני,- א. יצחק

 של מחלתו תיאור את קראתי כא-שר
באי נזכרתי אפילפסיה, כחולה לוי השר
 — זו במחלה חולה שהיתר! אחרת שיות

 קסקא אומר המפורסם במחזה קיסר. יוליום
 התעלף על־כן ״כי :ולקסיוס לברוטוס

 כשקצף בכיכר־ה-שוק נפל והוא ונפל...
 כוח־דיבור...״ נטול והוא פיו על

 הגדול קיסר אפילו אתם. רואים ובכן,
 זאת ולמרות במחלת־הנפילה חולה היה

 לוי דויד על והלוואי במיבצעיו• חיל עשה
 של מנת־חלקו שהיו והגדולה הפאר אותם
הקץ. אותו לו מאחל שאיני מובן קיסר.

תל-אביב ורטר, יוסי

שאכעס! 1 שאכעס
 הייתם אתם הזה. להעולם הכבוד כל

 מד. בשמו. לילד לקרוא שהעזו היחידים
 בבני־ברק עטייה להרצל הדתיים שעשו

 המילה. של ביותר השפל במובן רצח, היה
מישהו הפקר. יהיו שחיי-אדם ייתכן לא

 מעשר,-הפקרות על הדין את לתת חייב
זה!

רמת־גן לוי, יוסי

 ״פיקוזדנפש כי גורסת היהודית הדת
 אנשי של מעשיהם על־פי שבת.״ דוחה

 לחשוב ניתן בבני־ברק הדתית הכפייה
 ואומנם, נפשות.״ דוחה .שמירת־שבת כי

 הכפייה אנשי שעושים זה מסוג במעשים
 רק הם בבני־ברק השומר ברחוב הדתית

 שהם בכך היהודית, מהדת נפשות מבריחים
המחיי אלילית דת של תדמית לה יוצרים

שמירתה. לשם קורבנות-אדם בת
ירושלים סלע, אברהם

לחגורה מתחת מכח
 העיתון בשער לוי דוד של הצגתו

 ״מדוע הכותרת תחת )2076 הזה (העולם
 -של מעשה חינה בצה״ל,״ שירת לא הוא

■וחוסר־תבונה. חוסר־הגינות
במפו בכותרת נאמר לא הדבר בי אם
מכו להשתמע היכול היחידי הפירוש רש׳
 מצה״ל, השתמט לוי שדויד הוא כזו תרת
 עצמה, בכתבה המובאות שהעובדות בעוד
 למרות רפואיות מסיבות שישוחרר הינן

 באיש דופי כל כאן ואין להתגייס, שניסה
 לחגורה,״ מתחת ״מכה בפירדש זוהי עצמו.

אפש לוי לדויד אין חוקית מבחינה ואם
 מכוערת נהפכת היא בפגיה, להתגונן רות
יותר. עוד

 שכן חוסר־תבונה, של מעשה גם זהו
 דרכי על פרטים מביאה עצמה כתבה אותה
המ במועצה לוי דויד של כושלים ניהול

 ראויים בהחלט שהיו בית־שאן, קומית
 ולהגיע הראשון, בעמוד גם להתפרסם

הציבור. לידיעת
עיתו שגיאה הזה העולם ■שגה לדעתי

 שלא מקווה ואני זה, בעניין חמורה נאית
עליה. יחזור

 תל־*ביב קלר, אדם

חמופשדת חמאסיה
 דיבורים אותם כל את שומע אני כאשר

 ה-שתלטה אשר השמאלנית, ה״מאפיה״ על
 רק לי בא אמצעי־התיקשורת, על כביכול

הזו. השטות את לטוענים בבוז לגחך
 עמוקה מדי יותר היא שלהם הבעייה

 אחרים. כיתפי על אותה שיזרקו מכדי
 קינן, עמוס כמו לאנשים קוראים הם כאשר

 בשם- וחבריהם עברון בועז אבנרי, אורי
)10 בעמוד (המשך
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