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 מוסד ידי על ובוצעה יוזמה ״הקנוניה
 חוקי, מעמד מסר בלתי־רשמי, ממשלתי

חש על הנזקפים ציבוריים מכספים המון
 קשור זה מוסד כוזבים. תקציב סעיפי בון
 באופן כפוף הוא הפוליטית... הבולשת עם

אח אינו ולמעשה בן־גוריון. לדוד פורמלי
 את לבדוק יכול אינו איש כי איש, ■בפני ראי

מסקנותיו.״ אמיתות
 ברפור־ אבנרי, אורי הגדיר אלה במלים

 הזה (העולם אבו־גוש פרשת על הגדולה טג׳ה
 הזה העולם אשר המוסד, אותו את )832

החושך.״ ״מנגנון בשם לו לקרוא רגיל
 שלש ששברו המלים אלה שהיו מאד יתכן

מאצבעותיו.

וב בגלוי־לב לדבר השעה שהגיעה דומני
זה. מוסד על צלולה דעה

 ״מור, s מאנשיו אחד לי אמר בשעתו
 אנשינו כל לא אולי ? זןותנו רודפים אתם

 רבים. אולם הגונים. כולם לא ואולי גאונים,
 ובתום־ במסירות העושים האנשים ביניהם

 יודעים הם ובלתי־סימפטית. קשה עבודה לב
אותה.״ לעשות צריך שמישהו

מו מדינה תתכן לא צדק. משום בכך יש
 מדינה ביחוד פוליטית בולשת ללא דרנית
 המחתרת. למחלת חזקה כה נטיה לה שיש
 צרכי עם הקשורים תפקידים במדינה ישנם

 וחיונית יפה שתיקה ואשר אמיתיים, בטחון
אלה. עובדות יכחיש לא איש להם.

 יהיה כזה מנגנון שאפילו יתכן לא אולם
 ב־ ציבורית. אחריות וחסר כתובת חסר

 הובר שאדגר ילד כל יודע ארצוודהברית
 לבולשת האחראי איי., בי. ד,אפ. ראש הוא

 למר אחראי מי גם יודע אדם כל הפוליטית.
ל יש בלתי־רצוי, משהו קורה אם הובר.

המ מי יש לפנות. מי אל ולנציגיו קהל
 אחר או זה שמעשה להכחיש או לאשר סוגל
 הקונגרס ויכול לא. או הבולשת ידי על בוצע

 פעולה ובתחומי סמכויות לשלול או לקבוע
ב שרויים האחרים אנשיו שכל מנגנון
חושך.

 שרוי כולו המנגנון שונה. המצב בארץ
 הוא במה יודע אינו איש עמוק. בחושך
 מכשירי־ עוסק. אינו במה ובעיקר עוסק׳
מנ של הכתיבה בשולחנות מתגלים האזנה
ב ספק מטיל אינו שאיש מכובדים, היגים

 בלילות פורצים אלמונים הלאומית. נאמנותם
 בן־ שדוד שמועה ישנה מפלגות. למשרדי

שות עם ישיבה כל לפני מקבל היה גוריון
 שוחחו מה ןנפורט דו״ח לקואליציה פיו

ובבית־מלון. בטלפון ביניהם אלה שותפים
:עצמו את ישאל נורמלי שאדם הוא טבעי

 את י המדינה את ז המנגנון משרת מי את
 מישהו את או ? יחד שתיהן את ? המפלגה

? אחר
 חוסר־ חוסר־אחריות. מולידה האלמוניות

 שסופה בתוךמדינה. מדינה יוצר האחריות
ה וראשיה למדינה מעל בהכרח להתנשא
מאד. עד בלתי־בריא מצב זהו נבחרים.

 אולם התפקיד. מטבע הכרחית היא סודיות
 רק לא להתנקם סופה המוחלטת האלמוניות
 אשר עצמו, במנגנון גם אם כי בקורבנות,

 תפקידים ?) יודע מי רק, (ואולי גם ממלא
המדינה. לבטחון נחוצים

 המופנים החשדות מן שהרבה מאד ייתכן
 מי מוצדקים. אינם זה מנגנון כלפי כיום
מפעו שפעולות ייתכן ? זאת לבדוק יוכל
אח קבוצות של מעשה־ידן הן שונות לות
 אליו. קשר כל להן שאין לחלוטין, רות

מצ דבר של בסופו ? זאת לוודא כיצד
התנג האילם־מרצונו המנגנון כלפי טברת

מוצ אינה כי שייתכן אינסטינקטיבית דות
 שייהנה, במקום ברובה. או בחלקה כלל דקת

העם. מאמון חיוני, כשרות

בלתי־נעים. מצב גם זהו
 יותר בלבנו התגבש הנסיבות, בתוקף

 החברים שני על ההתנפלות כי החשד ויותר
 שליחי ידי על בוצעה במערכת המרכזיים

 גלויית־ בקורתנו על כנקמה מנגנון, אותו
 לוודא כדי לפנות מי אל אין לנו ואילו הלב.

זה. חשד להפריך או
 לו להגיש שנוכל שר אפילו לנו אין

ב להשתתף לפחות יוכל למען שאילתא,
ז״ל. הבריטי הנציב כדרך צערנו,
הממ תודיע מאד. פשוט הפתרון והרי

 פוליטי, בבילוש העוסק מוסד שישנו שלה
 בטחון על ולהגנה מדיניים פשעים למניעת•
 של הסמכויות מה בדיוק נא יוגדר המדינה.

 ייוודע פועל. הוא שטחים באיזו זה, מוסד
 זה, מוסד בראש העומד האיש של שמו

ה כלפי הנושא האחראי, השר מי ייקבע
ול אנשיו לטוהר אישית באחריות ציבור
שיטותיהם. טוהר

 איננו מטבעו כזה מנגנון של תפקידו
 שיודה מי אין טובה. כפוי לעולם הוזז נעים.

 תמיד אולם החיוביות, פעולותיו על לו
תי או שתהיינה פעולות על אותו יתקיפו
 על לשמור אפשר אולם שליליות. ראינה

 שלא בריאה מסגרת לקבוע במיעוטו, הרע
 לסטות זאת במלאכה העושים מן לאיש תתן

 המוסריים הגבולות מן עצמו) דעת על (אולי
החיוניים.

 המנגנון, של לבריאותו — הכרחי הדבר
העם. של לבריאותו כמו

efo nllc

מכתבים
בריונית התנפלות

ח ההתקפה לאחר ברכה ושלום לאורי  הבריוני
כו עליכם. שי מ רא בלי :ה א בלי — מו שו פנים! מ

• מהירה. החלמה באיהולי
חיפה שמשוני, מיכאל

 גורס אגי אין הזה. העולם את אוהב אני אין
תיו את טו ת״ שי תיו את העתונאיו שקפו המו ה

 כה עד בכלל החיים אל לדעתי) (לפחות זרות
ש לא  לפיסקה בזלזול התיחסתי להודות, אתביי

רא ״בלי הזה,: העולם שער על המתנוססת  — מו
א בלי שו ם״ מ שר אך פני  ערב בעתון קראתי כא
 עורכי שני על הבריונית, הרצחנית, ההתקפה על

עין הרגשתי הזח, העולם ה מ ה מפנ שונ  ביותר מ
עון לגבי בי שהתחולל  ליד בצד, צד זה. שבו

שה על גבול ללא וחרון כעס הרגשת בריו מע
 אותם כלפי ממימח הערכה הרגשתי זה. שפל נות

ם אגשים שי מר שפיהם מה את גופם על המממ או

1 והצליחו עלו כותכת. ועמם
ירושלים מן,. אברהם

לה: רק מקום עתה ... תפי ת תוחזר ל מו שלי ח
עו היקרים לאברים פנ שוברו. שנ ו לראשיכם ו
ת דעו ידיכם, אצבעו וחשי האמת מלחמת את שי

ה !הנגעים פת שבו מ בבקשם הללו השטנים ח
שירים לחבל דאי אלו. יקרים במכ תחו שבוו ני

ת או חטאים באלו כאיזמל ם עוונו  להם הידועי
לו לא אד היטב. עי  ברוד במזימתם. לעצמם הו
רי מקוים. אנו השם כי כהן. ושלום אבנרי או

ה ידיכם ספנ  להבא, נם העט חרב את לשאת תו
ואמת. צדק בקשים8לנ עידוד

נות־שאנן בר׳לבב, אליעזר
כו — מהירה להבראה איחולים שי מ  להלחם ה

!הצדק בעד
 תל־אביב טל, אלכסנדר עו״ד

שעמדו וקוראיו, בידידיו גאה הזה העולם

זה. במבחן לצידו
ף אני שמח : מכם אכחיד ולא אתביש לא  שסו
 ראשיכם. את טובים בחורים כמה רוצצו סוף

תי, רק לא והטריד הציק הזה העולם  אלא או
שיםעוד אתלהעריךהיודעיםשוגים,ונופיםאנ

 אורי מר תחשוב על בעסקיהם. החוטם דחיפת אי
ף ברחוב שראיתיך אבנרי. שות אפו  וצולע. תחבו

שוכב כהן שלום מר אתה וגם ץ ה פ  ראש מנו
ט שכה החולים בבית שו  ישר אדם להיות וקל פ
קו נקוה אלו. בימים והגון  המסקנות, את שתפי

שטוף לחיים ותניחו לקח תלמדו ה במסלולם ל
רגיל.

 תל־אביב ע., ח.
 ממי הזה 'העולם ,ע.! ח• הקורא לאכזבה

ה חוטמו את הצלחה באותה לתחוב שיך
פצוע.
סיה בונר הארץ. יליד .2'3 בן בחור אני מנ  גי
 תכו־ מלבד בצה״ל ספורט מרריכי קורם ובוגר

שד אני אלו, נות אני בעצמי חו  להעריך יודע ש
מאידך — הונן משחק הגינות. די בכל בז ו או  מ

ת לו שפלה לבריונו אפי ת אינה ש  לתואר זכאי
ת״. ״חוסר רו דה אבי  לעוד חושש הזה והעולם במי

ד אבקשכם בריונות, מקרי או ב עמי. להתקשר מ
שמח תרצו, אם  ראש שומר לשמש לבי בכל וא

ש לכל ועוזר  לצרה להיכנס העלול מערכת אי
נוספת.

 ראשון־לציון לוי, יורם
 לנו ישלח באם לוי לקורא נודה חן׳חן.

איגרוף). (ג׳ודו, מהקורס ציוניו את
פרטיים גכורים
 )840 הזה (העולם אצ״ל חללי על מאמרכם

ע יותר עוד אד מזעזע. א מזעז ש החשבון הו
שה רי עו  לא ש״ההכרה״ להוכיח כדי אבנרי או
א למדינה. הרבה תעלה שי ע הוא ל שר״ עת הני  ״בי

לי שכמה רו לא הגרדום מעו שאי ש אחריהם ה מ
ת. ת... בשום לנו יעלו לא שהם כך פחו צאו  הו

ת שכך לאוזניים אוי אכן. מעו אוי שו  לעיניים ו
רואות. שכד

תל־אביב יהודיוף, אביחי
 גבעתי, בחטיבת בגדוד שרתת' עצמי אני ...

 לחציל הוזעקנו שבהם' הלילות אותם לי וזכורים
ת את  הוחזקו אשר הדרום, בחזית המפתח עמדו
ת אצ״ל. של גדוד חיילי ידי על עמדו

ם ידם, על הופקרו אלו שו תנו מה, מ  לאוייב נ
 על להתקפה הללו הפרצות את לנצל הזדמנות
ד עבריים. ישובים עו  צייד בו הזמן לי זכור ו

ש לבנים בפנקסים ארגונו חברי את בניו מנתם
ת פנקסי היו שתמטו מי. משרות ה או ל

תל״אבי{ זרד, תנחום
y ם זה תי שני פי א. כל צבורית לתגובה שצי  שהי

תו על לזכות תמיר ייזכר אבנרי אורי  את העלו
ההפליה. חרפת

 ירושלים אפשטיין, דוד
ם״. ״נבורים המאמר את קראתי  ועלי פרטיי

א הרעיון כי לצייו ה עריכת צורת — נהדר הו
 צורת על להצטער יש אך משובחת, היתה מכתב

לו הפרסום. פן נשלח המכתב היה אי או  סרטי ב
 המטרה להשנת הסיכויים היו — ישראל ובדואר
יותר... גדולים

 ירושלים כהן, דוד
 ב' המכתב קבירת היא שהמטרה במקרה

המגרות• אחת
לכך־שחור

 זמיר בקולנוע בת עם הייתי מספר ימים לפני
ה בירושלים, ם״. בעיקר מלא שהי שחורי  כבר ״

מה, התנהגותם היתה הסרט מתחילת  ובנמר איו
שר הסרט, עמדו מהאולם הקהל יצא כא  כמה נ

ה״ לידם שעברה בת וכל מהם פה ״חטפ  לטי
עה לא מהם... אין עבודה. להם מני  למנהל־ מ

על הבטחון, עסק בד שחור שפו  לא אצלו העו
שתו עם להתעסק יתחיל 1 א

 ירושלים מ״ מיכאל
 דומות נטיות בעלי ״לבנים״ כמה בהכירנו

בט ליתר מנהל-עסק, לאותו מציעים היינו
בכלל. פועלים לקחת לא חון,

 יופיע טכניות מסיבות
□U המיוחד הראיון

אנו911«א □לבנה
הזה העולם של הכא כגליץ

 לכל. תודתו את מביע הזה העולם
 לקוראיו להגיש בידו שסייעו הגורמים
 החורף אופנת על מיוחד דו״ח זה בגיליון

 התע־ בעלי התאחדות וביניהם בישראל,
 אליעזר ד״ר האופנה מחלקת ראש שיה,

 ״תלווה״, המפעלים הנהלות יוסטיץ,
 ״גוט־ ״שנידר־שימקו״, מודל״, ״זקס

 והדוגמניות אנגלנדר״, ו״אח־ות פרוינד״,
 להציג שהתנדבו קליין וחנה סנדר דות
 העולם וצלמי כתבי לפני המוצרים את

הזה•

ר, החליט — תילם פיו ח להיות־ שרצה האפי  בטו
צינו את לשלוח בברעם, שמתרחש במה  שהיה נ

מארצות־הברית. בדרכו ברומא במקרה
ף עם לברעם נסע הנציג שו  ובדרך חכים. בי

שי את ביקרו חזרה  כנו®- הנמצאים ברעם אנ
שי חלב. ת חושבים שהם טענו ברעם אנ שלטונו  ש

ם כי ברעב, אותם להמית רוצים ישראל תרי מיו
ת להם נותנים לא הכפר 1,ם שיונו ל לצאת ר

עבודה.
שי אנחנו, ה כי להוסיף רוצים ברעם. אנ

ת ת אדמו שלטונו במ לנו לתת החליטו ישראל ש
ת הכפר קום האדמו ת לא — שלנו ו קו  אף מספי

הכפר. של התושבים לחצי
גוש"חלב ברעם, איש

הזקן השוער
רנ׳ א חכים ג׳ו שוף הו בי  ידוע רב־נכלים, ארכי

מתמיד מאז שבע חריף כמתנגד ו מו ת ו יש למדינ
חו ראל• שפעתו למדי רב כו  אין עד גדולה וה
ת ערביי על חקר  הארץ ערביי ועל ערב מדינו

שמיד ועלינו בפרט,  כוח ולתמיד אחת ולחסל לה
ש דת של חסותה זה. וחבלני הורם שילו  אינה ה

א כנראה לו מספיקה הו ה ו א פונ פו  סו- לדת אי
א ידה ועל חמד, ת מגייס הו שו תכ לביצוע נפ

תיו ת ניו עו ת והבלתי הידו עו  סכנה המהוות ידו
לישראל.
ת עלינו ת לפנו שלטונו שיו ולבקשם המתיקו ל

ש״ שליחם את חזרה לקחת אילו  הפועל ״הקדו
ד בו ארץ כננ ש  ובאם נראטהו, נון (פרסונה מו
ם לפנות עלינו יועיל לא זה דבר זה. בעניו לאו״

תל־אביב אבן־יקיר, שלמה
הפוף מסטיק

ח דעתי לפי ק הרפורטנ׳  (העולם חמר המסטי
א )841 הזה מת. הי ע מבויי שה מדו ה רנלו חבו

ההנער,שלימנית שמאליתבתמונ בלמעלהה
אילו ארבע. עמוד ת ביתר ו שה התמונו  רגלו חבו

שמאלית 7 ה
 ברק בני וייזנפלד, עוזי

 זייזנפלד לקורא הזה העולם הערכת
 את שהפך .התבנית, עורך אשם העין. חריף

התמונה.

בבוץ רגליים
פו את ראיתי כאשר  של והמדיר המעמת פרצו

 צריכה הייתי לא האחרון. שערכם על גלזר שייע
מון להוסיף ה, הסתכלתי שלי. לתה לי  בתמונ
ם התה, את גמעתי שו א מה ומ ץ היה הו  חמו

 היה ששייע או :מהשתיים אחת יכד... גם למדי
תו שרוי או מן ב ץ ז מ א מ פני ב א גדול גו  — להפלי

מן מפל כן לפני שניית שבלע או קיק. ש
גן רמת כהן, אביבה

? שער בשביל עושים לא מה
ע חטיבת קציני בין ... דנ״ שנו ירושלים, נ  י
ר״ קצין שחו ר״). כד כל לא כי (אם אחד ״ שחו  ״
 ביותר המקובל האדם ומתמיד, מאז היה זה קצין

עי בקרב שלים. גדנ״  ביותר האהוב והמפקד ירו
ף זה קצין אל עליהם. ת מעדי עי, כל לפנו מ״ ד  נ
 בחטיבה. המצוי אחר ״לבן״ קצין לכל מאשר

טוז״ל טראובולום, ע. טראובולום, מ.
כרעם

ה נציג ארצה הגיע שעבר החודש באמצע
ר בארצות־הברית, הקבוע מתיקו טניו  מקמהון. המונ

פו בא הוא או חד ב  כפר מצב על לעמוד מיו
שעתו ברעם.  המתיקו של הרשמי העתון מחה ב

ת ידי על הכפר הפצצת על ת ישראל, שלטונו היו  ו
צינ ד מחה ברומא ישראל ונ  וציין זאת, על מי

ם עוד והבתים נהרסה לא ברעם כי על עומדי

ת רפורטג׳ה סוף סוף לקרוא נהניתי תי  על אמי
ת )841 הזה (העולם כדורגל  גרמו הנהדרות, התמונו

ת הרגשה שהרגשתי לכך מי או ש בינל מ  כאשר מ
סיהם שעל הבוץ כתמי על הסתכלתי הצחו מכנ

השחקנים... של רים
 חיים קרית .גביסגולד, יונה

 נעלים רגשות וודאי היו :עצנדם לשחקנים
פחות.

 שיבוש על מתנצל הזה״ ״העולם
 יקר״(העולם״חיסכוןברשימההשם

רחהיההאמתיהנאשם).841הזח
 למקום־עבו־חברוולאורדא,מים
ורדא. גדעון דה

העולס
א ב ה

עון שבו  המצוייר ה
לאי-נפורנזציה

השבוע פסוק
 ה" במועצת הדיון (לסיכום
בטחון)

 בעצת אשר האיש אשרי
 ובמושב הלך לא רשעים

 'כעץ 'והיה ישב לא לצ״ם
 הירדן, מי פלגי על שתול
 ו' בעיתו יתן חשמלו אשר

יבול. לא נגבהו

עתונות
 רא בידיעות ראשי מאמר

בשי : 32.13.1953 *שונות,
טוסקניני... עם חתי

 מו־ — בוקר שדה סביבות :33.13.53 במזזשיך, איגרת
 במקום. הקבוע סופרנו לכולנו'דיע הידוע ...טוסקניני.

 בידי־ תיאטרונית בקורת ה־ ועם בור מושלם כאידיוט
 ה־ :38.13.53 ראשונות, עות לי אמר זאת׳ לעומת ארץ.

שהוצג בנגב מבריחים מחזה ׳ איינשטיין... אלברט
ו מנמנם קהל בפני אתמול של האחרון בעמוד ידיעה
 משועמם... :34.13.53 ראשונות, ידיעות
 במח־ תיאטרונית בקורת איינ" של היחסיות תורת
..שהצליח : 39.13.53 שיך, ה־ סופית הוכחשה שטיין

 החד" החיים אמת את לגלם מלומדים. סגל בידי יום
 ה" כמוסקה, בתפקידו שים :35.13.53 במחשיך, כותרת
כביכול... ״מבריח״ ? בוקר לשדה — איינשטיין
 ידי־ של מיוחדת מהדורה

 : 36.13.53 ראשונות, נמת
 סופרו את הבוקר ״זרקנו

 הוא מהמשק. מחשיך של
 ה״, אמר פה,״ היד, לא בכלל

 משק מזכיר לסופרנו יום
מכרכור איש •היה היה ,ג ביקי• שדה

 : הדיבור בחרות שודגל מח־| של מיוחדת מהדורה
 מתנגדי אגודות '״על4ידי־ סופר : 37.13.53 שיך,
 די! בלי עד דברו כחבר|ןנא נתגלה ראשונות. עות

אסור! זזה רבותי,—נגדי אך ב" חאשיש מבריחי בקבוצת

 :40.13.53 ראשונות, ידיעות
 !!! מזופתים החיים

 החיים : 41.13.53 מחשיך,
!נהדרים ! !

י החמש״י

842 הזה העולם




