
במדינה
)8 סענזוד גחסשך

 רק ישחרר משורה / החיים לבל גויסגו
"המוות . .  ישא־ דבריו כי לעצמו תיאר לא .

מדי של הקמתה לאחר גם אקטואליים רו
ישראל. נת

 ומוצק־גוף קומה נמוך גבר ישב השבוע
 השלום בית־משפט של הנאשמים ספסל על

 סגן של הסיכום לדברי האזץ בתל־אביב,
 התובעת בן־פורת. מרים המדינה פרקליט
 ישראל לממשלת המשפטי היועץ כי הסבירה
 למניעת בפקודה 9 סעיף את להפעיל החליט
 חובת את חירותי יעקוב על להטיל פירור׳

 שבהנהגתה המחתרת, חבר איננו כי הר,וכחד,
נאשם. הוא

 נשארה זו הודעה אחרי הסולם. שלבי
 אותה אחת, נקודה רק הכללית לתביעה

 מינה השלום לשופטת להוכיח צריכה היתר,
 הוכחות־ קיימות כי לשכנעה כדי שמיר

חירו של דינו להעברת המספיקות לכאורה
 צריך זו למסרה המחוזי. לבית״המשפט תי

 הורשע שחירותי המחתרת, כי להוכיח היד,
 אותה היא צריפין, במשפט בה חברות על

היום. נאשם הוא שבד,נר,גתה המחתרת

 יהודה חירותי, של השיער אדום פרקליטו
 שיסעה מסולם. להקראה התנגד גולדנברג,

 הקשר מה לא היא ״השאלה השופטת: אותו
 הביאו לא מדוע אלא זה, למשפט סולם בין
לדין?״ סולם את

 עליה: השיבה לא שבן־פורת אחרת שאלד,
לא חירותי את המשטרה עצרה לא מדוע

 פרץ, משה השופט נגד הכרוזים הדבקת חר
 שהיתר, בזמן הדבקתם את מנעה לא ומדוע
זאת. לעשות יכולה

הס זו,״ לשאלה משכנעת תשובה ״ישנה
 תינתן ״היא לבית־המשפט: בן־פורת בירה

כזר,.״ יהיה אם יותר, גבוה כשלב
 בזכותו השתמש המשפטי שהיועץ לאחר
 טירור, למניעת בפקודה 9 סעיף את והפעיל

כזה. שלב היד, כי ספק היה לא

אירגזנים
קניק ש פי ד ק מי ם ב דו א ה

 יודעים גוש אבו ערביי אם הוא רב ספק
 גרמניה על הנצחון יום הוא במאי 8,־ד כי

 זוכרים שהם ספק כל אין אולם הנאצית.
ש בשבת שנה, מדי שכן היטב. זה תאריך
 רוכלי כל יכולים מאי, בחודש 8ה־ אחרי

ו סומסום שלגונים, למכור הכפר וסוחרי
ה על העולה בכמות מתיקה, מיני שאר

שלהם. השנתית מכירה
 לידם שוכנת גוש אבו תושבי של למזלם

 יער הנקראת דלילה, אורן עצי חורשת
 לכינוסי שנבחר מקום — האדום הצבא

 ישראל־ברית־המוע־ לידידות התנועה ועצרות .
 המיוער המדרון אל נוהרים שנה מדי צות.
 הארץ, רחבי מכל אנשים אלפי מיקדש, כאל

עצ נשאו תחילה אם אולם וברכב. ברגל
 היו מובהק, פוליטי אופי אלה ידידות רות

 לאט־לאט הרי ובסיסמאות, בנאומים גדושות
ציביונם. את שינו

 אלפים לשלושת קרוב נהרו עת, השבת,
 ידע החורשה, אל ובטפם, בזקניהם תושבים,

ל כולם התאספו מד, לשם מהם חלק רק
 פייאססד, של צורה לבשה העצרת מקום. '

הז אך המוצאים פועלים, ועממית. המונית
 את העמיסו מביתם, לצאת מעטות דמנויות

 עם יצאו משאיות, על משפחותיהם בני
המוני. פיקניק של ליום כבד ציוד

 תנועת אנשי יצרו כמעט, בידיעתם שלא
 עממי חג ישראל־ברית־המזיצות הידידות

 משהוא יותר משלו: מקורי הווי בעל חדש,
 תורם ישראל־ברית־המועצות, לידידות תורם

ישראל־ישראל. לידידות זה חג
 ליער הגיעו ההמוני הכנס שלפני בערב

מדו סביב וערביים. יהודים נוער בני מארת
 וערבית, בעברית עם שירי בקעו אחת רה

 בקעו הורה, ריקודי מול דבקה ריקודי סערו
 אחד אמר העוד. צלילי מול אקורדיון צלילי

ש הגבול משמר לאנשי במקום, המבקרים
 ע״י שאורגן הכנס הבטחת על ממנים היו
המפקדים ״אילו :הישראלי הפסטיבאל ועד

 היו לא חם כזה, דבר רואים היו שלכם
למשפט,״ מגיעים

תצפית
ישראל כל

שמורות הזכויות ב?
 סיפר האחרון בביקורו ישראלי. לקיבוץ יצטרן* חאמרשילד 0

 הקיבוצי, החיים מאורח התפעלותו על הישראליים למארחיו האו״ם נחניר
אחת את כי סוכם צאתו לפני יותר. מקרוב להכירם רוצת הוא ני ציין

בקיבוץ. האמרשילד יבלה הקרובות מחופשותיו

: ש. ם ב. דדי ה שו ר די ב

ה פרקליט סגן איתה הביאה כך לשם
 בקול סריס. חוברות של גדול כרך מדינה
 אחרי קטע הקריאה מוטעמת ובחברה צלול
 מאחר כי להחליט מד,שופטת ביקשה קטע,

 מקוראי אחד שהוא בכך הודה שחירותי
 — לדבריה — הסית שסולם ומאחר סולם,

 גם וצידד קסטנר ולרצח מחתרת להקמת
 יש ך,רי צריפין, מחתרת באסורי בשעתו
ומח צריפיך מחתרת בי כך מתור להקיש

 הוא וחירותי היינו־הך הן קסטנר תרת
ההיפך. את שיוכיח עד שתיהן, חבר

לרא השבוע הואשם יושר, הי מנגנון
 גריד מלכיאל על־ידי פלילית בגניבה שונה
 לשר־ תלונה מכתב משווייץ ששלח וזאלד,

 כי גרינוואלד מתלונן זה במכתב המשטרה.
ש מסמכים, תיק מביתו נגנב שנה לפני
 רשמית כך על קבל והוא כסף, גם הכיל
 נדפסו עתה תוצאות. ללא המשטרה בפני

 החושך, מנגנון בהשראת הגנובים, המסמכים
ה המפקח . . .מפא״י מבטאוני באחד
 בעבר שנכשל ישראל, משטרת של כללי

באי והפעם שוב, השבוע נכשל במתן־עדות,
 עורר־הדין נגד שהגיש בתביעה עדות. מתו

 לדבריו תפס אותו שניידר, צבי התל־אביבי
 מן גדולה במהירות במכונית נוהג כשהוא

עדו את להשמיע סהר הופיע לא המותרת,
 מפי־ אחו עדות נשמעה זאת לעומת תי

 יחד שנסע התנועה, במשטרת סמל קוריו,
מד מחוג כי וראה במכונית הנתבע עם

 והנאשם המותר, מגבול חרג לא ד,מהירות
.זוכר, . מ הירקון, כקטע הרחיצה .
לרא־ מותרת תהיה לים, ועד נתניה כביש

 בלפי האמרשילד של המוצהרת לידידותו מעשי מיבחן 0
תובע כאשר זה יהיה ביותר. הקרוב בעתיד לפניו יועמד ישראל

 החולה, באזור שהוקם הישראלי, הגשר כי סוריה דרישת הבטחון מועצת בפני
תישא זו, דרישה לגבי הכללי, המזכיר של עמדתו האו״ם. בפקודת יפורק,
אתהביעח כבר הישראלית־סורית הנשק שביתת שוועדת מאחר רב, משקל

 התעלה של תנאי ללא לפתיחתה פוליטית ותמיכה קתל דעת
ואנגליות אמריקאיות אניות בעלי יעמדו לזאת נוסף ישראלי.

 סחר בפני
זכותם מל

הסואץ. דרך וממנה, לישראל מיטענים להעביר

חס־ על אל־נאצר, מבדל גמאל את זאת
תמורת יוצע, מצרים לרודן ישראל. בון

 כי אייזנהאור, בדוקטרינת השתלבותו
 על ממשי לחץ תפעיל ארצות־הברית

 ותקבל משטחיה חלק על שתוותר ישראל,
תש״ח. מלחמת מפליטי גדול חלק בחזרה

 ממבוך תיחלץ ישראל
עבד של סירובו על־ידי

זה,
אלי־

וושינג• הצעות את לקבל נאצר
טו׳

ג>ק
הצעה של כשלונההחדשות.

הדור האמריקאיים החוגים את יחזק זו
אל־נאצר. עבד גמאל את להפיל שים

רוקדים ויהודי ערביה
י ידידות האדום, ביער

הידידות בכנס
שראל־ישראל

 לתוך להזרים התוכנית תוגשם כאשר שונה
 מכונותיו לקירור הנחוצים מי־יט, הירקון

 המלוחים המים החדש. החשמל מפעל של
ל ויוסיפו הבילהארציה חיידקי את ישמידו

השמו . . . וקרוב חדש רחצה חוף עיר
קשו האוויר מזג תהפוכות בי עות
 גברו והמימניים האטומיים בניסויים רות

 עד כזאת, במידה האחרון בשבוע בישראל
 דוס־ יעקב פרופסור הישראלי האטומאי כי

ל רשמית. להכחישו צורך ראה טרובסקי
בינלאו מחקרים הוכיחו הפרופסור, דברי
 שפעה כל לניסויים אין כי נרחבים מיים

. . שינויי־אקלים על  כרטיסנים 500 .
 ימי־עיון הקרוב בעתיד יעברו דן חברת של

 כך על — המקצוע רמת לשיפור מיוחדים
מצד מרובות תלונות לאחר החברה, החליטה

)1
תניע
לביו

 לבקש ישראל את
הפרו־מערב׳ החלק

באי תקוות תולה ישראל 0
חזית הערביים. המלכים חוד

מצ גגד שהוקמה סעודיה־עיראק־ירדן,
 אמריקאית, להשפעה והנתונה וסוריה רים

 בינה הסדר למען פעיל באופן לתווך חארצות־הברית
לכל תיענה לא ארצות־הברית הערבי. העולם של

לישראל אמריקה שאהדת השתכנע דיפרטמנם שהסטייט מאחר כזאת, בקשה

גורי ישניהכרטיסנים כלפי הקהל
 ארוכי קיפודים שני דורבנים, שני אריות,
 ודו־ תורים עשרה אווזי־יאור, שני אוזניים,
 השבוע יצאו אלה כל — אחד בון־אף

 התל־ מגן־החיות לבודאפשט בדרך־האוויר
 גן־החיות של תרומתו זאת היתד, אביבי.

 שנחרב הונגאריה, בבירת גן־החיות לשיקום
. שם האזרחים מלחמת בימי .  מקרה .

באמי תאומים לידת שד ראשון
 השבוע אירע מיילדת, עזרת ללא כולאגם,

 מטבריה קובי אריה האמבולאנם נהג כאשר
 בת סלומון, לוונסה למיילד־בעל־כורחו הפך

 מעבר . . . שלום ולילדים לאם היסב.
ב בקרוב ייבנה להולכי־רגל תת־קרקעי

 המעבר כדוגמת בתל־אביב, המושבות כיכר
נוס מנהרות בחיפה. הרצל ברחוב שנבנה

 מגן בכיכר התוכנית, לפי בעתיד, ייבנו פות
 ימים, ״חמשה . . מוגרבי, ובכיכר דוד

 החיפאית שופטת־השלום אמרה מנוולות:"
לפ שהובאו יצאניות, לכמה שטרקמן מרים

 ביקש השבוע פקודות־מעצר. להוצאת ניה
 את להעביר צ׳רניאק, גרשון עורך־דינן,

רש מתאר, על הסתמך אחר, לשופט משפטן
 נגד החיפאיים עורכי־הדין אגודת של מית

 משפטית סערה בשעתו שעוררה השופטת,
בער כתב־תביעה לקבל סירובה בגלל אחרת
בית.

 את להוכיח ינסו חמלכים שלושת שני: גורס הערבי. בעולם לה מזיקה
האפשר. ככל קיצונית אנטי־ישראלית עמדה נקיטת על־ידי עמם לבני לאומיותם

בה. עד שהוצהר כפי גדולים יהיו לא השנה העליה ממדי 0
שהניחו כפי עשירים כה אינם מאירופה העלית מקורות כי ומתברר הולך

 בחודשים ותצממק תלך אלה מארצות בתנזפה שהחלה הזרימה העליה. מתכנני
שממשלת לאחר מסויימת, האטה לבוא עלולה ממצרים בעליה גס הקרובים.

מצרים. יהודי ננד מגזירותיה כמה ביטלה מצרים
יתחדשו כירושלים קרתא נטורי של השבת הפגנות 0

 אל מירושלים ההמוניות והנסיעות ביס הרחיצה עונת התחלת עם כקרוב.
 שנערך שלהם, הפנימי הכנס החלטות את הקנאית הכת אנשי יבצעו החוף,
 ההתנגשויות בשבת. התחבורה בדרכי מחסומים ולהציב להמשיך הפסח, חג בימי

מסוננים. לממדים יגיעו שוב לא־דתיים אזרחים ועם המשטרה עם
עס ארצה. ישוב בוושינגטון, ישראל ציר שילוח, ראובן 0
המיפעליס אחד של המינהלי במנגנון וישובץ החוץ משרות לחלוטין יפרוש שובו

בנגב. הממשלתיים הכלכליים
ארצות-הכרית שגריר לאופן, אדוארד כי סיכויים ישנם 0

 נחשב לחופשתימולדת, השבוע שיצא לאוסון, מתפקידו. יועבר כישראל,
יותר. תקיף בשגריר להחליפו יש אשר מדי פייסני באדם ממשלתו, על־ידי
כתוצאה ניכרת במידה ירדו והתבואות הירקות מחירי 0

 הקבועים מחירי־המינימום כי לגמרי, מכך ייהנה לא הצרכן מאד. מבורך מיבול
העודפים. חיסול בעית תתעורר שוב הירידה. את מסי״מת במידה יעצרו
החשש עקב יעלו, יוקר־המחיה למדד הצמודות אגרות-חוב 0

במידה לזייפו תצליח לא הממשלה וכי יעלה״בקרוב, עצמו המדד ני הכללי
הקובעים. הקרובים בשבועות מספקת

לתורכיה, ״יוכל-גד" מפעל של חלק-הארי העברת תתכן 0
 שיטת־ה״צור הוחלפה בארץ האמיתית: הסיבה שם. קטנה עבנדה ביצוע לשם
מתאימות אינן שוב ל״י, מיליון ששה שעלו הישנות, והמכונות הצמרות, של

המקומיים. לצרכים כל־כך
בארץ. יוצג לא הדיברות״ ״עשרת שהסרט לוודאי קרוב 0

 הרגישה הנקודה הדתיים. בחוגים רק הפעם תתרכז לא להצגתו ההתנגדות
הערבית. בשפה הסנה מתוך זה בסרט מדבר אלוהים של קולו ביותר:

הסורית. העמדה נגד דעתה
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 רבי חורבת הגזול הכנסת בית להקמת שנה 100 למלאות ירושלים. של

 ראש מקום ממלא אל הראשית הרבנות פנתה העתיקה, בעיר החסיד יהודה
 רבנים קבוצת של ביקור להסדיר בבקשה האו״ם של המשקיפים מטה

 לאחר שנהרס בית״הכנסת של שרידיו על תפילות לעריכת החורבה, בחצר
 האו״ם קצין הודיע בתשובתו הערבי. הלגיון על־ידי היהודי הרובע כיבוש

הביקור. לביצוע סיכויים קיימים כי
 מסביב טופט״ ״ינם האניה את לשגר ישראל החלטת 0

עדיין קובע. תקדים תהווה לא המואץ, דרך ולא לאפריקה
לגייס כדי לתעלה, תשוגר ישראלית מיבחן אניית כי הסיכו״ם קיימים

הב ישראל-ארצות יחסי 0
 כניעת מאז שהתבהרו רית,

 הפינוי, בעניין ישראל ממשלת
עלולים המענקים, חידוש ומאז

ל פ ר ע ת ה ב. ל  בסטייט- מתגברת שו
בכל ולפייס לנסות הנטיה דיפרטמנט
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