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 לפנות מתחיל הציבור כי מצטמצם׳ הציבורי
 על־ מות אל של בשיטה נוקטים עורף, להם
 בשלטונש. להמשיך זו בדרך לנסות מנת

 הרצון הוא טירור מעשי של הפוליטי הרקע
שו אופוזיציוניים לחוגים הפי׳ את לסתום

צי ומאבק ביקורת מפני להרתיע הרצון נים׳
ב למנוע מסויימים חוגים של והרצון בורי

הפולי השפעתם ירידת בעד אלימות מעשי
טית.

 העולם מערכת חברי נגד הפירור מעשי
ה ולא הראשונים הטירור ׳מעשי אינם הזה

 על־ידי הותקפו 1954 שגת באמצע יחידים.
הסי חברי היום, לאור בבוקר, חוליגאנים

ל בלכתם נצרת בעיריית הקומוניסטית עה
בריו התקיפו העיר באותה המועצה. ישיבת

קומוניסטי. נוער של מועדון ושרפו נים
 אז התקיפו אשר המאורגנים הפושעים

 על באו לא המועצה חברי את היום לאור
 חקירה, החלה דעת״הקהל לחץ תחת עונשם.

והציבור נסתיימה. ולא נמשכה לא היא אולם

 הצ*כ ח״כ סרים נאומו בשעת : מוקיע חת
בחיפה. שהופצה אלמונית חוברת־השמצת

המש עושה מה ? הפושעים היכן : שואל
 החקירה את הביאה לא '׳מדוע ? נגדם טרה
 המעונינים חוגים יש כי זאת אין ? גמר לידי

דיין. ולית דין לית של במצב
 רבים. במקרים נותנת המשטרה התנהגות

 בריונים מצד אלימות למעשי וחסות עידוד
 של שונים חוגים נגד פושעים וטירוריסטים

 המשטרה נטלה מסויימים במקרים הציבור.
 במעשי פעיל חלק הסוואה של שונות בדרגות
 חוגים של פוליטיים יריבים נגד אלימות
מסויימים. שליטים

ר ה ז י י ר ר :(פרוגרסיביס) ה

ה לא פי ר ג רנו רר. פו ת גו צו צ פ
 הכנסת חבר שאם במקצת להצטער יש
 השבועון של פרסומים כמה הזכיר נמיר
 אשר שפצצות העובדה ימן התעלם הוא הזה,
 בשבועון פגעו מקורן את יודעים אנחנו אין

הנתו ענינים לפרסם כשהתחיל דווקא הזה
 מוסרי. ולא ומפלגתי פוליטי לוויכוח נים
 בו לפגוע יכלו השבועון מן שסולדים אלה
נעשה. לא והדבר שלו, קודמים פרסומים בעד

ה ש ם מ ר :העבודה) (אחדות א
 אוטו־ ערך הזה שהעולם לרמוז הנסיון
 המשטרה שחקירת חשדות, מעלה פוגרום,

הו מחוסר ייסגר והתיק כלום כאן תעלה לא
קוד בפעמים כבר נסגר שהוא כפי כחות,
 יכולים אינם והציבור הכנסת אולם מות.

 הגענו הנה התיק. את לסגור רשאים ואינם
 הדמוקרטיה בהתפתחות נוסף לשלב כנראה

 בשפת משכנע מאד לדיבור — המדינה של
 בנוסח לא ואם ומכות. איומים פצצות, אלות,

 ניו״ בנמל הכרך חופי של בנוסח הרי שיקגו,
 פה שתיקה, — לבריאות סייג : לאמור יורק.
 — שתיקה אין ואם מסגר. על וסגור בלום
 ואם אימים, בהטלת תחילה ההשתקה, באה
ופצ בהתנקשות, במכות, — מועיל זה אין
צה.

ם שפ ץ הנז חו מ ט ש פ ש מ ל
ב יש ולמשפט, לחוק מחוץ כי מסתבר,

 כי הזרוע, בכח מחוקק מוסד עוד מדינה
שפטים עושות נעלמות ידיים או נעלמה יד

ת עו די ת מן י י ז ח  וגרמו היום לסדר הצעות שהגישו הסיעות לנציגי החקירה ממהלך אחרונות ידיעות מוסר הזה העולם עורך : ה
ריפטין. יעקב מפ״ם ומנהיג סנה משה מק״י מנהיג בגין, מנחם חרות מנהיג : מימי! במליאה. לדיון הובאה שהענין לכך

תחו בכל בעתונם נוקטים שהם הדרך אם —
ה בעזרת בר■ לנקוט ראוי כמעט, חיינו מי

 נפשם את עליה מסרו שאבותינו העברית אות
 עושים. שהם כפי העברית האות את ולטמא
 עדיין הם כי אותם, לשאול חייבים כולכם
 הם בהם, לשוב יכולים הם צעירים, אנשים

החיי מדינה זו אבודים, להיות חייבים אינם
 אחד כל של ויכולתו דרכו על לשמור בת

מאזרחיה.
 השליח ״מי :יסיים ביאליק אלא אני, לא
 נגועי עדת / ולשון, עט חורצי להקת בכם

 / קנאה, ומזי משטמה אכולי / אלוהים,
 את ולהאכילכם באחיו איש אתכם לםכסך
מי בהבל קדוש כל עליכם ולסגל / בשרכם

 אגודתכם התיר מי / ? אצבעם ובמגע הם
?״ אווילים נערים בין ויחצנה
 תידלו :האלה לנערים גם זאת אומר ואני
אווילים. להיות
:(צ׳־כ) חת נחום

 להעיר לעצמי חובה רואה אני חיפה כאיש
ל נמיר הכנסת חבר שפיזר ההלל דברי על

ל חובה רואה אני עירי. של העיריה ראש
 זה. בענין אחרת דעה גם שיש להגיד עצמי
 חבר של מפלגתו בתוך גם מתהלכת זו דעה

 לראשות בשעתו להעמידו כשרצו נמיר. הכנסת
 הוא במפלגתו גם המתנגדים רבו העיריה

 מפני לכך, התנגדו :מדוע ואומר להעמדתו.
ו שימשה לא חיפה פועלי במועצת שעברו

 אין דמוקרטי. לשלטון דוגמה הוותה לא
בהיו עוד זאת אמרתי היום. זאת אומר אני
חי בעירית הכלליים הציונים סיעת ראש תי

פה.
 נמיר הכנסת חבר של אחרת ולהערה

בחי באסיפותינו העתונים לחלוקת באשר
 להפיצם. נוכל שלא ובודאי בודאי בחיפה פה.
 העתון את להשיג אפשר אי רבות מעמים כי

ב גם אלא הנורמלי במחירו רק לא הזה
 העתונים מוכרי כי 'יותר, הרבה יקר מחיר

בגלוי. למכרו ומפחדים חוששים
 :(מפא׳י) שפירא שמשון יעקב

אי ת מפ הגנ ך ל ב לי ר ק
 הזאת הבמה על שלעלות לומר צריך אני

 מידה בזה יש הזה העולם בענין לדבר כדי
 קר־ ד״ר שאם מפני סיכון, של מסויימת

קור אתם הזה, העולם נגד מאמר כתב ליבו
 לו. המוקדש מאמר הזה בהעולם הבוקר אים

המקצוע :ביותר עדינה כמובן היא הכותרת
 של שלמה ביוגרפיה יש זה במאמר נבל. —

קרליבך. ד״ר
 אדם אם זה, עתונות לחופש תגידו מה

 העולם על פולמוסי מאמר שבוע לפני פירסם
 אותו אמרתי? שכבר כפי עליו וכותבים הזה,
 על הקודם, הממשלה ראש על כתב אדם
 המדינה שרי כל על הנוכחי, הממשלה ראש

כ דברים להגיד העז לא איש — לבו כאוות
 ולזה עתונאי. כאותו במה שום מעל אלה
 קוראים אתם או עתונות, חופש קוראים אתם

 העתו־ פריצות העתונות, הפקרות — לו
? נות

? לפצצה בנוגע מה : כדר
דיברתי. הפצצה על : שפירא

וחז לנו הודיעו הכלליים הציונים רבותי,
 במאמרים קשר כל אין שלהם והודיעו, רו

חי עיריית ראש נגד הזה בהעולם שפורסמו
משו משהו עוד לומר רוצה אני רבותי, פה,
 הכנסת חבר לשעבר, חיפה עיריית חבר נה.
 והוא, לסיעה. חבריו את לדעת צריך חת,

 קרה כיצד עצמו, את לשאול צריך למשל,
למע הגיעו חיפה עיריית של שפרוטוקולים

 הציונים סיעת חבר על־ידי הזה, העולם רכת
? מילסון מר חיפה, בעיריית הכלליים

:(ניפא״י) שיטרית המשטרה שר
 כאילו אמר, ארם הכנסת וחבר הואיל

 המחשבה את לכוון רצה בדבריו המשטרה שר
 הוא אם : לו לומר רצוני מסויימת, למסקנה

 יכול הוא הזה, העולם עורך דברי על סומך
 לחברי וחולק היום שהופץ בחומר לעיין
 שר של שגירסתו ימצא ואז רבים, כנסת

 ואני — גירסה אותה בדיוק היא המשטרה,
 הפיץ הזה העולם שעורך לעובדות מתכוון

החברים. בין
 היו ארם, חבר־הכנסת לך לומר ברצוני
ה מכשיר את פעם שוב שהעלו בעלי־אוב

ש פירושה המשטרה חקירת מקברו. האזנה
 החומר, על ידה את להניח צריכה המשטרה

מוכ־ ־*אנחנו— נרצח שפלוני אומר אדם אם

ה ק ת ת פ רי ט שי  היושב המשטרה, שר : ל
 מהמפקח פתקה מקבל הממשלה, שולחן ליד

ביציע. המשטרה, צמרת עם שישב, הכללי,

 אותו נראה לא ואם הנרצח, את לראות רחים
רצח. מעשה שקרה לאמור נוכל לא

ר עז ק אלי ט ס  אבנרי ואורי :(חרות) שו
!חי עדיין

ת רי ט מת פרלמנטרית חקירה ועדת : ש
עו אינו בממשלה מסויים מוסד כאשר מנית

ונה מתמנית אינה היא אבל עבודתו. את שה
 פשעים לחקור כדי שוטרים של לועדה פכת

 אתם מה משום להעשות. עומדים או שנעשו
 קרה? מה ? פרלמנטרית חקירה ועדת דורשים

המש ? המשטרה בעניני לחקור צריכה היא
ו משמר. הציבה היא ; בחקירה פתחה טרה
 השמירה עולה מה לך לומר רוצה הייתי לא

זה. מעשה של בעטיו למשטרה
ב לחקור תמשיך והיא חוקרת המשטרה

 האמת. את תגלה שהמשטרה תקוה ויש מרץ.
ל״י... 5000 של פרם הקציבה המשטרה אם

ם ח ן מנ י ג  — הפסידה לא :(חרות) ב
מצאה. לא עוד

ת רי ט  :אחד דבר לציין רוצה רק אני : ש
 עיריית ראש חושי אבא על להגן ברצוני אין

ידועים. מעשיו ידוע, חושי אבא חיפה.

הס שר־המשטרה של הסיכום הודעת עם
ה להצבעות. עברה והכנסת הוויכוח, תיים

 נוסח שונות הצעות ארבע הגישה אופוזיציה
הצ אולם פרלמנטארית, וועדת־חקירה למינוי

 המשותפת ההצבעה למרות נפלו, אלה עות
 הצעת נפלה כן הצעה. כל על הסיעות כל של

ברא ממשלתית חקירה וועדת למנות הצ״כ
 את שגייסה מפא׳י, בקולות שופט. של שותו

 ופועלי הפרוגרסיבים מלא, גיוס ח״כיה כל
״מטי לפיה החלטה התקבלה ישראל, אגודת

 במאמציה להמשיך הממשלה על הכנסת לה
הבי בחופש ופגיעה אלימות מעשי למניעת

האשמים.׳־ ולגילוי טוי

 הם מי ורבים. שונים במקרים עצמן דעת על
 כגנבים ובמחתרת באפילה הפועלים אלד.

 להם נתן מי ? בגלוי גם ולפעמים בלילה
 מי ? מאחוריהם עומד מי הנפץ׳ חומר את

 להם משמש ומי אותם עודד אותם, שלח
 לגלות להגיע, חייבת הכנסת ? וחיפוי מחסה

מתוכנו. שייעקר ולתבוע הנגע מקור את
 לכן"'להסתפק'בחקירה יכולה הכנסת אין

 מבוסם וחשש חשד, יש הרגילה. המשטרתית
לה ירצו ולא יגיעו לא למשטרה כי למדי,

בצרות. להסתבך רוצים שאינם עדים גיע
: (מפא׳׳י) גוברין עקיבא
 דורש הוא מדוע נימוק כאן שנתן היחידי

 חבר היה כזה, מסחרי בנימוק חקירה, ועדת
 זו מפלגה אם :אמר הוא זיסמן. הכנסת

 בדרך־כלל זה. בעתון שלה מודעות מפרסמת
 קונה, הוא בד, החנות טיב על מעיד קונה כל
 בזה, ימשיך לו נוח זה אם טענות, כל אין

 ועדת לו דרושה מה לשם לי ברור לא אבל
? לו מספיקה לא הוא עדותו חקירה,

 פיר־ לא מפלגתך :(צ׳־כ) אריאב חיים
? כאלה מודעות סמר,

אליך. אגיע עוד :גוברין
 זכותו וזוהי — שואל בדר הכנסת חבר

 איש חיפה, עיריית ראש מדוע — הלגיטימת
 שלשום תמול שלא חושי, אכא פעלים, רב
 לתבוע לבית־המשפט פנה לא לארץ, בא
 הכנסת חבר לך, להגיד ברצוני עלבונו. את

 נכון אני המעליב. לפי הכל כל, קודם :בדר
 מסויימת עתונות שאם למפרע, להודיע כעת

להד וכלל כלל בדעתי אין — אותי תשמיץ

 גל־ את בידו בהחזיקו : מסתער שפירא
 המפא״יי עורך־הדין יוצא הזה, העולם יון

העתון. על חזקה מצח להתקפת החיפאי

 כאוות לכתוב יכולה היא למשפט, אותה מין
חברי. ועל עלי נפשה

 לבית־ לפנות חיפה עיריית ראש חייב מדוע
 נעלב עצמו את רואה לא הוא אם המשפט,

 מסויימת, עתונות מחר אם ? שאמרתי כפי
 הנחשב תחוס אצלנו יש הזה, העולם רק לא

 — אותי תשמיץ מסויימת, כעתונות אצלי
 לא ובית־משפט, לשום אפנה ולא, לה אלעג
 לכתוב רשות להם יש נעלב. עצמי את אראה

 הדברים את לשמוע האזרחית וזכותי גדי1
להם. כראוי

ת ת האו רי ב ע ק ה לי א בי ז
 לי, ילעגו כאן היושבים מחברי רבים אולי

חיי הזה מהעולם שהבחורים סבור אני אבל
מוכ והם בקדקדם, שכל מעט יש אם בים,

 עצמם את לשאול בזה, מודה אני מאד, שרים
 שהיא, מפלגה לאיזו ישתייכו — כיהודים

רוצים שהם ביקורת איזו יכתבו זכותם, זו


