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 כן מאמץ עשה המישטרתי החקירה
 אותו והראיה — המכים את לאתר
 וינקטו על־ידי שזוהה מג״ב שוטר
 שדובר חוששני — אמצעים נגדו

 לטשטש מאמצים עשה המישטרה
 כך על תעיד המיקרו״. חומרת את

 הרצופה לעיל, שצוטטה הודעתו
חשו עובדות והשמטת אי-דיוקים

בות.
גו חבלה לי נגרמה כן ראשית,

פני דם שיטפי — ממש של פנית
בבדי שאובחנו וברגל, ביד מיים

 הודעתו יותר חמורה הרפואית. קה
לפ שניסיתי הסישטרה דובר של
 שרשרת-השוטרים. את בכוח רוץ
 היה כל־שניסיתי שחר. כל לכן אין

לח לצורך תשומת־ליבם את להסב
ה נסיגת למנוע כדי האיזור סום

 שהיו במיקרה הרוצחים, או רוצח
בשטח. עוד

 תגובתם היתד. כידוע, כך, על
 תוך שינאה, וחדורת ביותר אלימה

 וכיוצא !״אשפיסט !״בוגד קריאות
חמו בעיניי שהן קריאות באלה,

 מכל גם ההכאה. מעצם אף רות
המישטרה. דובר התעלם אלה

 המישטרה שמאמצי נקווה, הבה
ו רציניים יהיו הרוצח את לגלות

דוברה. מהודעות יותר אמינים
רמוז־נן איש־שלום, דוד

/□״האורץ״ *לימות
 לבית־ח־ פרבו השובתים

 ניסתה שבו הפרטי דפוס
להפיק ״הארץ״ הנהלת

שוקן ״הארץ״ מנכ״ל
ומעבידים עובדים

 את ומנעו העיתון, את
השישי. יום גליון הופעת

 הצטערתי ותיק, הארץ כקורא
 שכד. העיתון את לקרוא אוכל שלא

 זהו שנים. במשך אליו התרגלתי
 תוכל שבו היחידי, היומי העיתון
לאומ ששטיפת־מוח מבלי לדפדף

 במע- ותפגע עיניך את תצרוב נית
האופוזי עמדתו שלך. רכת־העיכול

ה והעריכה למדי התקיפה ציונית
ה של האינטליגנציה את מכבדת

ב חשוב למוסד אותו הופכת קורא
הישראלית. חברה
 שמחתי. — שכיר כעובד אך
 שפר רוצה הייתי לא אופן בשום

 עמום שנהג כמו בי ינהגו עבידיי
 בעובדי־הדפום הארץ, מנכ״ל שוקן,

עש בעיתון שהשקיעו העיתון, של
 סכנה מאיימת וכעת שנים, רות
מקור-פרנסתם. על

 שמא- ביחסי-העבודה, האלימות
 ממליצים העיתון של מרי־המערכת

 — המעבידים לפגי תמיד עליה
 בתחר המתונות לעמדותיהם בניגוד

 זה במיקרה קיבלה — אחרים מים
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