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 ארוכות, בו עיין הוא בן־ציון. של תיקו
ה בית־המשפט אל דבר של בסופו פנה

 התיק את מלהעביר להמנע ביקש עליון,
 בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט חוזר לדיון
 את אז לתת בית־המשפט יתבקש פן מפחד
 בשעתה הוצאה בהן הדרכים על דעתו

ב הסעיפים אחד לפי בן־ציון. של הודאתו
 משאלתו התאפשרה החוזר, הדיון תקנות

 שלושת הוציאו השבוע המשפטי, היועץ של
 אול־ השופטים העליון, בית־המשפט שופטי

 הסופי: פסק־דינם את וזילברג, חישין שן,
ו נ הנ ..  בן־יוסף בן־ציון את בזה מזכים ״.

 ומבטלים הואשם, בהן ההאשמות מן דוד
נגדו.״ שניתן האישפוז צו את

 שנכלא, אחרי חודשים ושלושה שנתיים
 כאחד להיות חזר לחופשי, דוד בן־ציון יצא

האדם.

תזכיר
ויהודים עברים

 ועבדים יהודים בין רשמית להבדיל
 ״גוי במאמרו )1084( הזה העזלם עורך הציע

 אדם הוא ״יהודי״ כי לקבוע דרש בו עברי״,
 הוא ״עברי״ ואילו היהודית, לדת השייך

 פנה השבוע העברית. לאומה השייך ■אדם
 אל־ מונסיניור בארץ־ישראל, האפיפיור נציג

 ה־ הכנסיה בשם רשמי במכתב גורי, ברטו
 אותה את דרש לראש־הממשלה, קאתולית
 כחוק להגדיר •הוא אף הציע עצמה, הדרישה

 בלבד, דתי מונח מעתה יהיה ״יהודי״ כי
 . . לאומי מונח יהיה ש״עברי״ בעוד

 בצמרת המתרחב הקרע על ראשון דו״ח
 הזה בהעולם חודש לפני פורסם העיראקית

 מקיף סיור שערכה זרה, אישיות מפי )1091(
החשו המנהיגים רוב עם נפגשה במרחב,

ב ״השלטון האיש: כתב השאר בין בים•
 אחד בצד קבוצות. לשתי מחולק עיראק

ב ערבים, כולם הצעירים, הקצינים עומדים
 אל־ עבד עארף... אל־סלאם עבד הנהגת

למדי יותר קרוב באמצע, עומד קאסם כרים
שהעו אחרי ימים ארבעה המתונים.״ נאים

 כבאיש־המרחב בקאסם בחר )1093( הזה לם
 בינו ההבדל את שוב והדגיש השנה של

 כי עיראק ממשלת הודיעה עארף, לבין
. הרמטכ״ל כסגן מתפקידו הודח עארף . . 

טרוריס מחתרת כמנהיגות הנאשמים
 המשטר את בכוח למגר שמטרתה טית׳

שייב (״אלדד״) ישראל ד״ר במדינה, הנוכחי

דויד חרש־אילם
אנס לא

 לדין. יועמדו לא גרינברג, (״רומק״) וראובן
 את בנתחו ),1043( הזה העולם שגילה כפי

 קלי־ את ובהוכיסו הכללית התביעה טענות
ה השבוע הודיע רצינותן, וחוסר שותן
 גליון את לבטל החליט כי המשפטי יועץ

 במשך שהתחמק אחרי השניים, נגד האישום
 שני זיכו כזכור המשפט. מקיום משנה יותר

 מחוזי־ם שופטים ששה של שונים הרכבים
 אקשטיין, זאב מנקס, יוסף אוד בתל־אביב

 חברות מאשמת חירותי ויעקוב שמר דן
 היתה לא השופטים שלדברי מחתרת, באותה
. כלל קיימת .  הפיצויים שערוריית .

 לשיאה, השבוע הגיעה המערבית מגרמניה
 מאמינים אינם כי הודיעו שהגרמנים אחרי

אלי .המועברים והתעודות ההצהרות לכתבי
תצ מדור ישראליים. נוטריונים בחתימת הם

 זו התפתחות ניבא )1084 הזה (׳העולם פית
מראש•
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