
גרגיש: זולטן נןיצר כיצד חזה הפילם לסזב
 שכדקה שסארק, ולריה ד״ר ״הרופאה׳

 ידעתי לא קרח. זה לי! הודיעה בתי, את
 שבעלה לי אמרה שטארק גברת לעשוק. מה

 כדאי משהו עושה שאני לפני וכי עורך־דין׳
 איתו שתדבר אמרה היא עמו. להתיע׳ן לי

ראשון. ביום היה זה כערב■
 לעורך־דין׳ הלכתי בבוקר השני ״ביום

 שלא לי אמר הוא לעשות• אפשר מה לשאול
 שזה מפני רעש, העניו מכל לעשות כדאי
 להונגריה. ישראל בין ליחסים להזיק יכול
 שיסע, לפני לשחקן לטלפן לי הציע הוא

 שקרה מה כל על יודע שאני לו ולהודיע
ם א ז ו י ע ת י ו ש ע ו ל ה ש נ מ ו ה ב

ה י ר ר ג ג ל נ א ר ש ו י נ ח נ ם א ס ר פ  נ
ל את . מה כ ה י ה ש

ולא עורך־הדין, לי שאמר מה ״שמעתי

הנאשס
ולכן

הדיון. נעת מנמנם גרנוש־
עברית, מבין אינו הוא

הארוכות. הישיבות אותו מיגעות

 לגרגוש. עוד סילפנתי לא דבר. שום עשיתי
 בעלי־הקפה, שני אלי באו אחרי־הצהריים

 כל על שדיברו לי כיפרו הם עובד. אני בו
 אמר והוא גבוה, קצין־משסרה עם העניו.
 הוא אז דבר, שום עושה לא האבא שאם

חתיכת־זבל.
 קצין־המשטרה שאמר מד. ששמעתי .׳אחרי

יכול לא מחדש. הכל על חשבתי העניו. על
 עם התקשרתי למשטרה, הלכתי להירגע. תי

 רצתה לא הילדה התיק. את ופתחו הקצין,
 אבל עדות, למסור כדי למשטרה ללכת
 לבית־חולים אותה לקחנו הסכימה. בסוף

 את לקחתי בערב לבדיקה. שוב ממשלתי
 קציך עם ונסענו שלי, הבום של המכונית

גרגוש.״ אל לחיפה, בתיק, שטיפל המשטרה,
 למשטרה לפנות אם האב, של היסוסיו

 נורמלי אב שום לגמרי. מובנים הם לא, או
 נגרם שכבר הנזק על להוסיף רוצה היה לא

 שיחזור בשעת זעזוע^גוסף של בנזק לבתו,
 בפירסום או בבית־משפט מחדש הענין כל

 שכל ידעתי ״אילו הילדה: אבי הודה הענין.
 הייתי לא שקיבל, הצירה את יקבל הענין
תלונה.״ .מגיש

 בענין הגבוה קצין־המשסרה פעל מדוע
ה בתפקידו רק לא — רב כה. בלהט זד,

 וכגורם כממריץ כמדרבן, גס אלא רשמי׳
התלונה? להגשת ישיר

 כולה שהפרשה טענה הונגריה ממשלת
ה שלסונות־הבטחון על־ידי במזיד בוימה

 ידיעות מגרגוש לסחוט כדי ישראליים
 גיר- בהונגריה. המצב על צבאי אופי בעלות

 להניח קשה ביותר. סבירה אינה זו סה
 שחקן דווקא כי דעתו על העלה שמישהו

מיוחדת. בטחונית אינפורמציה בעל יהיה
 שגם אחרת, גירסה סבירה יותר הרבה

 אלמוני שגורם מהלכין: השבוע נמצאו לה
המש בהגשת מעוניין היה מאחורי־הקלעים

 את השאר. בין למנוע, כדי גרגוש נגד פט
חקי ניהול לאפשר וכדי הארץ. מן יציאתו

 — האנטי-ציונית פעולתו עם בקשר נגדו רה
כזאת. היתד. אמנם אם

 ספק, בלי יעמדו, האלה השיקולים כל
הח את לתת יצטרך כאשר השופט, לעיני
 אחד דבר אולם זה. עגום במשפט לטתו
 כאשר המשפטיות המסקנות יהיו ברור,
 בת הילדה היא האמיתית הנפגעת יהיו:

 או פסולה אהבה אונם, זה היה אם — 12זד
. מפוקפק. ביום

במדינה
).6 מעמוד (המשך
 הערבי הכפר בני שכניו. עם נפגש השאר

אבו־גוש.
 אז ששררה והחשדנית המתוחה האוירה

 לנצרת גכבדיו של הגלייתם בעקבות בכפר,
 מתוך אבו־גיש בני על שהופעל והלחץ ועכו

 עבודתו על הקשתה מאדמתם, לנשלם מטרה
סטנלי. של

 )31( הצעיר הפרופסור הצליח זאת למרות
 משך אחד צעיר הכפר. משכילי עם להתידד
 סובחי זה היה לבו! תשומת את במיוחד

אבו־גוש.
ה בימי דואר פקיד לשעבר ),30( סובחי

ולהת לימודיו המשך על לותר נאלץ מנדט,
להש צמאונו הזקנים. הוריו לפרנסת מסר
 ממעשי בהתפעלותי ביטויו את מצא כלה

 שהגיש המעשית ובעזרה האורח, הפרופסור
מחקרו. כדי תוך לו

 לשלם יוכל במד, סובחי את שאל סטנלי
תשלום. לקבל סירב סובחי עזרתו. עבור לו

הגי חודשיים לפני מאמריקה. מכתה
 סטנלי: של הבעת־תודתו מארצות־הברית עה

 הסדירה סטנלי, של בהמלצתו כי, הודעה
 בת חודשית סטיפנדיה ברנדייס אוניברסיטת

וה הלימוךים הוצאות כל בצירוף דולר, 250
 סוב־ להשכלה. הצמא הערבי לצעיר נסיעה

 אח ארז חגיגית, מסיבת־פרידה ערך חי
 הגיע השבוע לארצות־הברית. ויצא מטלטליו

הראשון. מכתבו
 על היפה, היחס על סובחי סיפר במכתב
משו דירה ועל משתתף הוא בהן ההרצאות

 בניו־ סקנדינבי צעיר עם חי הוא בה תפת,
הש כמה עד הכפר לבני להמחיש כדי יורק.
 בה תמונד״ סובחי להם שלח מצבו. תפר
 שקנה החדישה המכונית את נוהג נראה הוא

 חיננית אמריקאית צעירה אפילו בתשלומים•
חסרה. היתה לא

חקירות
ם סירבו האנגלי□ ל ש ל

(העו הנגב יהלומי מחברת היהלומים שוד
 תעשיית־ כל את לגרור איים )103 י הזה לם

 אלף 100 למשבר. הישראלית היהלומים
 רבים, ליהלומנים שייכים היו שנשדדו הדולר
 של ללוידס הגדולה הביטוח חברת אולם

הג הסחורה עבור לשלם סירבה בריטניה
 החברה חוקרי אצלה. מבוטחת שהיתה נובה,
 על יותר הצביע השוד סיפור כי קבעו

החוץ. מן שוד על מאשר פנימית קנוניה
 גם שותפו בהם ארוכים׳ דיונים אחרי

 בת משלחת לשגר הוחלט האוצר, נציגי
 שם־טוב ובעלי נכבדים סוחרים שלושה

 לשלם ללוידס את לשכנע כדי לאנגליה,
הנגב. יהלומי מנזקי חלק לפחות

בל ממשטרת מברק פועלים. הפלגים
ב עוסקים המשלחת חברי את מצא גיה

 השוטרים לנסיעה. האחרונות הכנותיהם
 לחבריהם החודש בתחילת הודיעו הבלגיים
 סוחר אצל שערכו בחיפוש כי, בישראל
התג מעניינת. תגלית גילו בלגי, יהלומים

 דולא־ רבבות כמה של בשוד יהלומים לית:
 השדודים היהלומים לתיאור המתאימים רים,
הנגב. יהלומי של

ה בשעת הבלגית: בהודעה נוסף פרס
 קשישה, ישראלית אזרחית נעצרה חיפוש

 נמצא העצורה של בכליה פייג. רחל בשם
 המועבר יהלומים, משלוח על שרמז פתק

 החוקרים לבלגיה. פייג הגברת באמצעות
 היה כתב־היד: את בקלות זיהו הישראליים

 אנגלשטיין פייביש הנשדד של כתב־ידו זה
ובעצמו. בכבודו

במ אולם נוסעים. רא הישראלים
 שהיתר, מקיפה, בחקירה מיד לפתוח קום

 תעלומת את ולתמיד אחת לפתור עלולה
 בישראל, יהלומים של התכופים סעשי־השוד

 שיר בחקירה המשטרה חוקרי התמהמהו
ואטית. רתית
 פייג הגברת של לשובה עד חיכו הם

 בלוד. המטוס מן ברדתה עצמה לישראל,
 בעלה ואת תה א; החזיקו שבועיים במשך
 התירו זו תקופה במשך אולם במעצר■ אריה

 להם ולהביא העצורים, את לבקר לקרוביהם
 ביקורים כי ספק אין מפריע. באין חבילות

 ידיעות ולהעביר לקכל לשניים אפשרו אלה
 כאשר פנים, כל על בחוץ. לשותפיהם

 החוקרים ידעו לא ממעצר, פייג הזוג שוחרר
לכן. קודם ידעו מאשר יותר

 אורג־ ושותפו אנגלשסיין המשיכו בינתיים
 על המפקח יהלומים. במסחר לעסוק שטיין

 יהודה והתעשיה המסחר במשרד היהלומים
 אנגל־ של משפחה קרוב שהוא — גודוביץ׳

יבוא רשיונות להם לאשר המשיך — שטיין

שו חמ )12 בעמוד (

שמורות) הזכויות 5(כ1<

 לוויתורים שתסכים ישראל על כקרוס ילחצו ומזרח מערב •
איטליה, תהיר■ המערבי המחנה דוברת הערכים. לטוכת מרחיקי״לכת

גבולותיה לשינוי תסכים ישראל כי בדרישה תמזרח, את תייצג יוגוסלביה ואילו

 במידת לחסל יש כי הנחה מתון יפעלו הגושים שני מהפליטים. חלק ולקבלת
 להם תאפשר בערבים תמיכתם וכי ערבי, הישראלי הסיכסון את האפשר

במרחב להתבסס

:כהאג הבינלאומי כית־הדץ כפני בולגריה של עמדתה •
 אל־על, מטוס מהפלת שנפגעו ת למשפח פיצויים לשלם מוכנה תהיה היא

 על עבר שהוא נימוק מתוך עצמי, המטוס בעד פיצויים לשלם תסכים לא אולם

מוקדמת. הודעה מת! ללא בולגריה גבול את שחצה בכן הבינלאומי, החוק

 האמרשילד דאג של מוגברת לפעילות לצפות אפשר •
כחודש לפני ״דורון״. הדייג ספינת של צוותה •טיחרור למען

 תוך זה, בעניין התאפקות ת לגל באו״ם ישראל ממשלחת האו״ם מזכיר ביקש

ואנשיה. הספינה לשיחרור הכל אח יעשה שהוא מצידו הבטחה

הגירה כפני דלתותיה את לפתוח עלולה מארוקו ממשלת •
בעינו, יעמוד לישראל מארוקו יהודי עלית על האיסור חלקית. יהודית

 לאפשר ספרד, של לפנייתה תיענה מארוקו ממשלת כי סיכויים קיימים אולם
בספרד. ולהשתקע לעביר הספרדי מקורם את יוכיחו אשר מארוקאיים ליהודים

 מבלי מארוקו, יהדות את להציל דרך בכן רואים בלתי־ציוניים יהודיים חוגים
לישראל. עליה לעודד

קופרדחולים העברת למען לפעול תתחיל ההסתדרות •
 על להתגבר דרך כל אין כי הדעה גובשה ההסתדרות בצמרת לממשלה.

 חברי ל״י. מיליון 22 של לסמם והמחקרב פת־חוליס, בק והולן הגדל הגרעון
של שותפות לקראת הקרקע בהכנת יתחילו ההסתדרות של הפועל בוועד מפא״י

ות.הגרעונ את לכסות היא למעשה, שייעודה, הממשלה■

הפרק על שוב תעלה העבודה לשכות הלאמת גם •
ם שי ד חו ם. כ בי רו ק  הצעות הממשלה בפני יעמיד נמיר מרדכי העבודה שר ה

התנגדותו למרות ממלכתית, ללשכה הכללית העבודה לשכת להפיכת מגובשות

השמאל. מפלגות של הנחרצת

 משטרתיות, פעולות של שורה מתכנן סהר יחזקאל •
עריכת השאר; בין הציבור. בעיני המשטרה של כבודה להרמת

 ׳עממיות. בחגיגות והשתתפות משמיה. ׳קציני סופרים תבהשתתפו הסברה במות

הרעוע. הציבורי מעמדו את אלה פעולות בעורת לבצר ינסה הכללי המפקח

כשבוע, שעות במה עוד לעבוד כנראה, יצטרכו, המורים •
ת ללא ל ד ג ם. ה ר כ  זלמן והתרבות החינון שר לבצע רוצה זו תוכנית ש
את להעלות אין כי הטוענים המודים, של המוחלטת התנגדותם אף על ארן,

 של אחר גוף משום זה צעד נדרש לא כאשר שלהם, העבודה שעות מספר
במדינה. עובדים

הצעירים. חבריה את לאבד תמשיך ככנסת מפא״י סיעת •
 האוויר חיל מפקד רמז, אהרן גם יתפטר אבדיאל אחוד של התפטרותו אחרי

לשעבר.

 לקראת מאוחדת פועלים הזית להקמת סיכוי כל אין •
 זה בכיוון בן־גוריון דויד של הצעותיו הרביעית. לכנסת הבחירות

 המצע אותו על הבחירות לפני ״נתאחד הסיסמה תחת ולמפ״ס, העבודה לאחדות
המפלגות. שתי על־ידי יידחו הבחירות״, אחרי לו שנסכים

עברי יומי עתון תוציא מפא״י כי כשמועות אמת אין •
 שתות בצורות השפעתה את להגביר זו מפלגה תנסה זאת לעומת משלה.

עתונאים עם יים סם קשרים קשירת על־ידי בלתייתלוייס, עתוניס כמה על

שלה. הלועזית העתונות רשת את תרחיב נס היא אלה. בעתוניס השפעה ביעלי

האדמו״ר על מרוכזת כהתקפה יפתחו הדתיות המפלגות •
ל ת. ש רו ד ת ס ה  הקמת רעל מינויו, על בשתיקה לעבור חשבו תחילה ה

 שהסתבר לאחר אולם ההסתדרות. של הפועל בוועד הדת צרכי לסיפוק המחלקה
לכספי הודות הדתיים, העולים בין והולן מתבסס ברנדווין צבי יהודה הרב כי

צעדיו• את להצר המתיקים הדתיים העסקנים החליטו היהסתדרית,

1

הבחירות לקרן כספים לגיוס גדול כמסע תפתח מפא״י •
ה ל  יתרימו משרדי־חמסשלה של בכירים פקידיס השיטה: הפרטי. הסקטור מן ש

העסקים. במהלך לחסדיהם הזקוקים הפרטיים המוסדות את

הפ אחרי .20כ*־/־ כקרוס יעלו בארץ הפלדה מוצרי מחירי •
 עלית להרשות הממשלה את לשכנע המפעלים הצליחו חודשים, כמה של סדים

יקרים. בתהליכי־עבודה שמקורה זו,

בניית השלמת הסיבה: הארץ. בדרום בייחוד תעלה, האבטלה •
.לעבודות־דחק תקציב חוסר הפועלים׳ את שהעסיקו השיכונים

 עכור יותר גבוהה רכית לשלם בקרוב שתצטרף יתכן •
 תביעתם את בקרוב יחדשו חבנקיס חוגי שלך. מהבנק שתקבל ההלואה

 לכסות להס מאפשר אינו הקיים השיעור כי בטענה החוקית, הרבית להעלאת
ולהסתבן שהורה ברבית כספים להלוות קטנים בנקים ומאלץ הוצאותיהם, את

החוק. עם כך ׳על־ידי

התעשיינים בחוגי הטקסטילים. כענך עבודה משכר צפוי שוב •
 בתחילת שנחתם ההסכם תנאי את מקיימת אינה ׳ההסתדרות כי ההרגשה רווחת
 סמנו. גדולים חלקים ושיתק הענף את פקד חמורות שביתות שגל אחרי השנה,

פועלים. .באלפי שיפגעי נרחבות, בהשבתות להתבלט עלול החדש המשבר


