
במדינה ׳*סורית) הזרויות (כ?
 של העקרונית הסכמתם את קיבל בבר האמרשילד •

רשמית נמסרה טרם כד פל הנדסה ״דורון". צוות את לשחרר המצרים
 ישראל לממשלת הידיעה את להביא רוצה האריה שמזכיר מאחר לישראל,

וזיתורים תמורתה. ישראליים לחיתורים פתח לפתוח בתנה דמהו אישי, כהישג
 תסכים וישראל במקז־ח הגבולות. לאורן והפיקוח הבטחון להסדרי נוגסים אלה

 הדייגים חמשת שיחרור על רשמית המצרים יודיעו האסרשילד, להצעות
הישראליים.

ס
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 תמורת לישראל. במשוא־פנים על־ידס המואשם לירי, לסילוק דרישתם את להסיר
הנעשה יעל נם אישית יפקח ברנס, ארסו! תגנרל כי האמרשילד הבטיח זאת,

ירדן־ישראל. בגבול

לירי ביירון הקולונל האו״ם משקיפי ראש מקום ממלא
ירדן שלטונות את האו״ס מזכיר שיכנע בעמאן בביקורו כתפקידו. יך

האו״ם משקיפי של סקר לעריכת כתוקף תתנגד ישראל *
 ביארה ישראל כי הירדנים סענו להר, השיירה עיכוב בעקבות הצופים. כהר

 יסודית בדיקה תובעים הם עתה צבאי. מוצב אותו והפכה חמפורז האזור תא
הדלק. עם השיירה לעליית מוקדם כתנאי ההר, מיתקני כל של

 הערכים תעמולת מול כהסכרת־־הוץ, הישראלי הקו ס
כישראל. הערכי המיעוט מצכ על ייכנה הפליטים, כענייני

 של הכלכלי שגשוגם את כדוגמה יציגו המערב, בבירות בעיקר ישראל, נציגי
זה, קו עקב במדינה. הכלליות מערכות־החיים בתון וקליטתם ישראל ערביי

וחינון חקלאי פיתוח שיכונים, כגון הערבי, למיעוט ממש של הקלות תנוינ
לצעירים. גבוה
תוכנית לבל כתוקף להתנגד ישראל תמשיך זאת לעומת •

 של בוזעמולת־חנגד מרכזית טענה פליטים. החזרת על המכוססת
מספר ערב מדינות תקלומנה ישראל:
 ארצות את שעזבו היהודים כמספר פליטים

בה. ונקלטו המדינה קום מאז ערב
 חמורה התפוצצות צפויה •

 עקכ הממשלתית, כקואליציה
בימים ממנה. הדתיים פרישת
 בן־גוריון דויד אצל התגבשה האחרונים

 וביחוד — הדתיים החוגים כי הדעה
ובמע בתביעותיהם הגזימו — הרבנות
 הקהל דעת את נגדם וקוממו שיהם,
 כי למסקנה להגיע עשוי הוא כולה.
לצאת עלול הדתיים1 עס השיתפית שכר

אתם, למשבר להביא מוטב וכי בהפסד
האנטי־דתי. הסוס טל ולרכב
 יפרשו והדתיים כמקרה 9

החו אחד יהיה מהקואליציה,
 על־ שיתוקנו הראשונים קים
וה־ הנשואין חוק הכנסת ידי

 וגי• נשואים יאפשר התיקון גירושין.
 לאלה אזרחית, רשות לפי גם יןרוש

בכן. שירצו
 מרכזית ישראלית אישיות 9

אח־ ימים כעוד לכורמא תצא
 והלכו התקררו רבים, חודשים מזה דים.
נועד זה ביקורו ישראל—בורמא יחסי

 חוזי־ הופסקו השאר: בין מחדש• להדקם
בבורמא, הישראליים הרופאים רוב של העבודה

)6 מעמוד (המשך
 בהאשמות המסיבה, עורך לב־הר, אלפח־

ביותר. המירות
 ישראל־ ידידות ״תחי פעולת־הסחה.

 לפתע נשמעה הוויזות!״ למוכרי בוז צר&ת,
ה מפינות באחת אלמיני אורח מפי צעקה
 ירע- גורביץ׳ את תפשו השוטרים אולם.

הוש אחריהם האולם. מן אותם גררו יתו,
האגודה. מסתנני שאר כל גם לכו

 המסיבה מארגני הציצו בלילה מאוחר
 האגודה שחברי לצערם גילו האולם, מן

הצר לאורחים חיכו בחיץ, עדיין נשארו
 חוק שום באין מהמסיבה. שיצאו פתיים
 נאלצו ברחוב, לחכות יריביהם על האוסר

ה בדלת אורחיהם את להוציא המארגנים
ירי על נוסף בנצחון בכך לזכות אחורית,

 כל נמצאות בידיהם כי הטוענים ביהם,
החמ־רות. להאשמותיהם ההוכחות

 החרוצים המארגנים מן אחד אף בדעת אך
 במקום מרצו את להשקיע הרעיון עלה לא

תבי בצורת בפעולת־טיה־ר, בפעולות־הסחה,
 נגד הוצאת־דיבה של רגילה משפטית עה

בחיפה. ישראל־צרפת לידידות האגודה

דיפלומטיה
עובוטדה ההרצאה

 חד־המבס המדיני מזכירה גודמן, הארי
זד את בהפתעה קרא ישראל, אגודת של

בכית־המשפט הניגמן ופרקליטו שמר נאשם־ברצח
מבית־הסוהר נשמע קול

רופ על־ידי נתפס מקוסם אשר
ארצח. מוחזרים חקלאיים מומחים גם סובייטיים. אים
מועדונים כרכישת מפא״י כדרך תלך העכודה אחדות •

 לדכוש •נזלה היא בוחריה את כי למסקנה היא גס הגיעה זו מפלגת כערים.
שעה. ובילזיי שעשועים' באמצעות קלות ביתר

חנסצאת חיורה, כשככת קידוחים כארץ עוד ייעשו לא •
 ותוחב מתאים כושר בעלת בארץ היחידה המכונה רגל. אלף 15 של בעומק
לצרפת.

רק מכוון יהיה חכנפת שולחן על שיונח הקרטלים חוק •
ד ג ק נ ש מ ♦ ה תהליך (חכוללים אנכיים קרטלים יעל יחול לא זה חוק הפרטי
מאוזנים קרטלים על רק אלא ההסתדרות, למשק האופייניים שלביו) לכל שלם

 בסקטור בעיקר הקיימים בתהליך) אחד שלב של העסקים כל את (הכוללים
תפרסי.

יאפשר הכנסת שולחן על שיונח החדש התקנים חוק •
ת מ ר ח ת ה רו חו  ופרסים התוצר תרכב היצרן, שם את ישאו לא אשר ס

אחרים.

 יאפשר הכנסת שולחן על שיונח החדש התקנים חוק 9
בוצע. לא אן בעבר, קייס נבר היח דומח סעיף כארץ. פרטי מפעל ככל
למעשת. הלכח הדרישה מילוי על בתוקף שיסמוד חגיגית בקר אחרון חצהיר עת׳ה
 לציונים מסונף שיהיח כעלי־מלאכה, של חדש ארגץ יוקם 9
 קרטת באמצעות הקיים, הארגון על לחלוסין השתלטה שספא׳״י חריא ליים,הכל

מפלגתיות.
את לנסות כדי נייר, של מוגבר לייכוא ידאגו המפלגות 6
 עקב נתעורר הלחץ הבחידנת. לקראת מלאי ולהכין ועתוניהן תעמולתן צרכי

הסחירים. ועליית נייד של סוגים בכסח המחסור

 בבריסל, היהודית הקהילה של הדחוף מיברק
 בוקר אותו שהגיע במיברק, בלגיה. בירת

 הקהילה ראשי הודיעו בלונדון, לכתובתו
 לו שהוגשה הזמנתם את מבטלים הם כי

זו. בשעה היהדות בעיות על אצלם להרצות
 בי הבין ומלידה מבטן דיפלומט גודמן,

ה ההזמנה. ביטול מאחירי מסתתר משהו
 שוחח לילה באותו עיר מהז הייתה: שאלה
 הקרובים מידידיו אחד עם טלפונית גודמן

 ההזמנה ביטול כי הודיע הידיד בבריסל.
יש דיפלומט של מהתערבותו כתוצאה בא

 בריסל מיהודי למנוע שרצה בבלגיה, ראלי
והציונות. ישראל על אפיקורסי נאום שמיעת

 גודמן, כי ברור היה הישראלי לדיפלומט
מ להשפיע ינסה ועקבי, קיצוני איטי־ציוני

 בריסל, של הטובים הבורגנים על דעותיו
 חקירה הציוניות. לקרנות מכספם התורמים

 ההזמנה לביטול היוזמה כי גילתה נוספת
 שגייסו בלונדון, ישראל שגרירות מחוגי באה

בבלגיה. חבריהם את זה לצורך
 את לתבוע החליט גודמן שלום. אין
ה החוץ למשרד המקורב כאדם עלבונו.
הדיפלו הנוהל בכללי גודמן בקיא בריטי,

 אסור כי קובע זה נוהל ונימוסיו. מטי
ה נתין של בענייניו להתערב לדיפלומט

מכהן. הוא בה ארץ
 הדיפלומטי, הפרוטוקול דקדוקי כל לפי

 בלונדון, הדיפלומטי הסגל לזקן גודמן פנה
 השגרירות אנשי התנהגות על שיפסוק ביקש

 בישראל המכיר בריטי, כנתין הישראלית.
 התקיף: הדתי המנהיג טען דה־פאקטו, רק

הדיפלומטית. באתיקה גסה פגיעה זוהי
 כדי לישראל, גודמן הארי הגיע השבוע
של העולמי הפועל הועד בישיבת להשתתף

 טבועה היתד, האדום בדרכונו ישראל. אגודת
 בלונדון. בשגרירות שניתנה ישראלית, אשרה
 כריתת־ שום כאן אין גודמן, הסביר אולם,
ב הדיפלומסי הסגל' בפגי התלונה שלום.
עומדת. עינה

מחתרת
!ושפות הפתעית

 בעזרת להקים מנסים הש.ב. סוכני בעוד
 עמודים (ראח חדשה מחתרת הפורה דמיונם

 המחוזי בית־המשפם השבוע המשיך ),4—5
 מנקס, יוסף של משפטם בשמיעת בחל־אביב

 ברצח הנאשמים • שמר, ודן אקשטיין זאב
קסטנר. רודולף ישראיל ד״ר

ל שהוקדשו שבועיים, של הפסקה אחרי
 יעקוב עורן־הדין של הזחלני משפסו שמיעת
 לתובעת השופטים, לשלושת ציפו חירותי,

 כמה קריצ׳מן מקס ולסניגור בן־סורת מרים
סני חזי־ההפתעות. במשפט חדשות הפתעות
אלכסנ שמר, ודן אקשטיין זאב של גוריהם

 מחית- הם כי הודיעו הניגמן, ויעקוב טל דר
 בית־ בפני עדים להביא זכותם על רים

 בלבד. שולחיהם בהשמעת יסתפקו המשפט,
 ההגנד, מוזתרת ביותר רחוקות לעיתים רק

עדים. על רצת במשפט
 לפניו רשם קנת מרדכי התורן הנשיא

כש הפרקליטים. שני של הודעותיהם את
 עמד ניירותיו מעל בשנית ראשו את הרים
 הוא שמר. דן שלוש, מספר הנאשם לפניו

 את כיסה ולא התנ״ך על ידו את שם לא
 ״אינני האחרים. העדים ככל בכיפה, ראשו

 בהך ונשבע שמר אמר באלוהים,״ מאמין
האמת. את לומר צדק

 ילד,- הוא ״שמר ילד. שאינו הילד
 העוסקים כל בקרב הכללית הדעה היתה

 רבים. חירשים מזה רצח־קסטנר בפרשת
 חיצונית התרשמות על התבססה זו דעה

 שמד את ראו זאת שאמרו אלה בלבד•
בו בעינים מסתכל ברצפה, עיניו את כובש
 לעצמו ורושם בכתפיו מושך בעדים, הות

 עדותו גם בידו. תמיד הנמצא בפנקס משהו
 כינה ״הילד,״ זו. דעה חיזקה אקשטיין של

ובעל־פח. בכתב בעדותו שמר את אקשטיין
 שמר של קולו נשמע הראשונה בפעם

ש לשאלות תשובותיו בית־המשפט. בפני
 היי המנוסה, פרקליטו על־ידי לו הוצגו

 הצעיר העלם ותקיפות• קצרות פשוטות,
 חאקי, בבגדי לבוש העדים, דוכן על שעמד

גבוך. כילד כלל נראה לא
 לפעמים פשוט, היה שמר שבפי הסיפור

 משום גנב הג׳יפ את מדי: פשוט אפילו
 של ביתו ליד כשחנו עליו. לחץ שאקשטיין

 זאת. עושים הם מה לשם ידע לא קסטנר,
 ועל־ כחינו למי ידע לא היריות את כששמע

ה מעתון רק לו נודע הרצח על מי. ידי
 היום. למחרת המרכזית בתחנה שקנה ערב,

 את בהכחישו שמר, העיד משקר,״ ״אקשטיין
ב ידע שמר כאילו אקשטיין, של עדותו

 מועדות פניהם היו מד, ולשם לאן דיוק
הרצח. בליל

 מקומו את מעיד. מפורסם אסיד
 חקירתו בתום העדים דוכן על שמר של

 היה בלבוש־אסירים. רזה גבר תפש הקצרה,
 שפרשת בארץ, ביותר המפורסם האסיר זה

 המדינה את הסעירה תל־מונד מכלא בריחתו
אחדים. חודשים לפני כולה

 עם עדן יש שלש.ב. לי סיפר ״אקשסיין
 אותו להכניס רוצים והם תמיר עורך־דיו

 בית־המשפם. בפני חדאד אליהו העיד לבוץ,״
 אקשסיין, עם שיחותיו על גם סיפר הוא

 כדי טריק כאן ״יש בי לו גילה שלדבריו
 הוסלה אקשטיין על וכי מנקס״ את לתפוש
 של סביעות־האצבעוח את להשיג משימה

 אחרי־כן להסביען כדי בבית־הכל* מנקס
הרצח. אקדח על

ש בשופסים, מבטה את נעצה התובעת
 קריצ׳מאן. על־ידי חדאד של לחקירתו האזינו

 בו־פדדת מרים ניסחה מזלזלות בתנועות־יד
 מ״ שאינה הרושם את בבית־המשפט ר ליצ

המעיד. האסיר לדברי ערך כל יחסת
 לשאלת ניצחת סענה היתד- לקריצ׳מאן אולם

 שחדאד לתאר ״אין חדאד: של מהימנותו
 בית־הסוהר, שלטונות עם להסתבך מעונין
 עדותו בגלל המשטרה, עם מאוחר ויותר

 אמון נותנים שבוזי־משפם ידוע התביעה. נגד
 ב־ צד אינם אם שסוסים של בדבריהם גם

מזועזעת.״ בלחי נשארת עדותם ואם משפם

גוער
אדום אור
ל ההופכת מדבקת מחלד. חירקי כמו
 הארץ. חלקי מכל הידיעות הגיעו מגיפה׳
מדי פתחו נסערים ומחנכים נרגשים הורים
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