
ת י פ נ מ במדינהשמורות הזכויות כלו
הנס פרשת לטישטוש ידה את תתן ישראל ממשלת •

ה. ק כ לו  העיקרי איש־אסונו כי בעולם לראשונה נילה הזר, שהעולם אחרי ג
 שהשתתף מלחמה כפושע בעדותו אייבמן על־ידי הוגדר הגרמני, אנצלרהק של

 שעליו אדנואר החליט ,אירופה יהודי השמדת ובביצוע בתיכנון ביאקטי באופן
 של הבטחה תוך ,אייכנון משפט לפני עוד יבוצע הדבר גלובקה. את לפטר

 יתפטר גלובקה .במשפט יוקרא לא אייכמן מעדות זה קטע כי ישראל ממשלת
בריאות. מטעמי כביכול הקרובים, בשבועות

בהסתדרות. שחיתות גילויי של גדולה להתקפה צפה •
 הפרשה, על ויכוח של צורה תלבש לא לבון טל בן־גוריון של הגדולה ההתקפה

 תחת — קופת־חולים ולהלאמת השכר להקפאת התביעות חידוש של לא וגם
בשרשרת המדינה את להפציץ כדי מנגנון־החושך את בן־גוריון יפעיל זאת

לשכנע כדי ההסתדרות, במוסדות וגניבות מעילות על גילויים של בלתי־פוסקת
 במינוי צורך יש וכי רקובה ההסתדרות הנהגת כי מפא״י ואת הציבור את

שותפים ,בינ-י של נערי־חווהד ימצאו זה לצורך כי הנמנע, מן לא חדש. מזכיר
זו בדרך שיקוו הבלתי־מרוצים העסקנים כל עם ושיתחברו ,עצמה בהסתדרות

ההצלחה. בסולם לעלות

כמד נוסף בכיר עובד נגד פלילית תביעה להגשת צפה •
 חבר בפרשת מסועפת משטרתית חקירה בעיקבות חיפה, פועלי עצת

כשוחד, בקבלתו נאשם שצרפתי היד, שעון צרפתי. יעקב חיפה, עירית מועצת
צרפתי של משפטו נדחה זה שמטעם הנראה כפי זה. בכיר עובד אצל נמצא
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 הבחירות, ערב להבטחתו בהתאם לישראל. יבוא ניכסץ ריצ׳ארד •
קרוב קצר. אישי לביקור סגן־הנשיא יבוא לא, ואם ייבחר אם בישראל שיבקר

)4 מעמוד (המשך
 סיעת־ על להתגבר להם יעזור הבחירה,

במפלגתם. הרוב
ו אכן אבא יוספטל, גיורא •

 בחירת את להכשיל רוצים במפא״י, אחרים
 האמריקאי הרב את במקומו למנות גורן,

 כדאי לא כי חשבון מתוך סולובייצ׳יק,
 רב עם מדי יותר מזוהה להיות למפא״י

גורן. ייבחר אם שיקרה כפי כלשהו, ראשי
 חולם אינו סולוכייצ׳יק, הרב •
 בהפרדה דוגל שהוא מפני לארץ, לבוא כלל

 ששום דבר — והדת המדינה בין קיצונית
 אולי מוכן לו! מסכים אינו בישראל דתי

 את יקבל לא אך — הכבוד למען להיבחר,
הבחירה.

 כל על מצפצפת ישראל, אגודת •
הרא ברבנות ממילא מכירה אינה העניין,

 עמה הקשורים הרבנים כי ביודעה שית,
הרשמיים. המועמדים מן יותר הרבה חשובים

 מה לנחש איש היה יכול לא השבוע
 ועדת־הש־ המבולבל. המאבק תוצאת תהיה
בקו התקיימה הבחירה, על הממונה מונה,

 של התפטרות בגלל מנין־חוקי נעדרת שי,
 הרב לאויביו. עבר אך בגורן שתמך רב

 בן־ שר־הדתות בהתפטרות. איים מיימון
הצד• מן כעומד פנים העמיד גוריון

שעה: לפי העיקריות, המגמות
ב רוצים הדתיים־הלאומיים רוב •

 ירד אז שעד בתקווה לשנה, הבחירות דחיית
ש מוכנים הבמה! מן הישיש מיימון הרב
ייבחר. לא שגורן העיקר לכהן, ימשיך נסים

זזהזרגז השרים ועדה
הבאה. השנת בראשית כהונתו, תום אחרי רק לפועל יצא זה ביקור כי לוודאי

תמיכתה :וגאנה ישראל בין היחסים לקילקול חדש גורם •
 האפריקאיות המדינות שכל בעוד בקונגו. קאזאבובו בנשיא ישראל של הגלויה

 תצא לומומבה, בפאמרים תומכות ומארוקו, גאנה גיניאה, כגון הלאומיות,
 המדינות מתמיכת והנהנה המערב, סוכן שהוא קאזאבובו, להגנת בגלוי ישראל

 הצר־ קונגו השנהב, חוף (כגון המערב סוכני עדיין שולטים בהן האפריקאית
באו״ם. קונגו כנציג בקאזאבובו הכרה עדב תצביע ישראל וכו׳). פתית־לשעבר,

 הלאומנית, מאפריקה ישראל של הדרגתית התרחקות ואחרות: זו פרשה תוצאת
ניגריה, סביב המתגבש הפדו־אירופי האפריקאי בגוש להשתלב נסיונה חזך

השנהב. וחוף ליבריה

 ומכשירי מצלמות המייצרות יאפניות חברות מספר •
בהק כספים להשקיע נכונותן את הביעו טראנזיסטור, ראדיו

 גם מוכנות אלו חברות כישראל. מוצריהם לייצור מיפעלים מת
ביאפן. אלה מפעלים של הישראליים הפועלים את לאמן

 יקים הכללית העובדים הסתדרות של המיקצועי האיגוד •
הבמה פועלי נגד ההאשמות לחקירת מיוחדת ועדה בקרוב

 ההאשמות ופירסום גמזו חיים הד״ר של הדו״ח בעיקבות הישראליים,
הזה. בהעולם

 את להוריד נכונותו על כנראה, יודיע, האוצר משרד •
החדש בניינו עבור שהגיעה הקירור מערכת על שהוטל המכס

 לסגת האוצר מוכן העתונות, לחץ אחרי הקאמרי". ״התיאטרון של
 מעמדתה לזוז מוכנה תהיה לא הקאמרי התיאטרון הנהלת אולם זה, בעניין

מכס. של אחת פרוטה אף לשלם שלא

הב את לקיים רוצה מיימון הרב י•
גורן. בחירת את להבטיח כדי מיד, חירות
ל או לכאן החליט לא כן־גוריון •
 עוד כל הבחירות את מחיש אינו כאן,
בר,ן. יסולק שנסים בטוח אינו

 נעשתה לא ההדדיות, היריקות במבול
יותר. נקיה הרבנות

מדיניות
ד ש סו כמו

 בחוץ- מוועידה החוזרים ישראליים שליחים
 בקולי מעלליהם על להכריז רגילים לארץ,

 בדרכם. המזדמן עתונאי כל באוזני קולות,
 ייהודה זה. מכלל שליחים שני יצאו השבוע
בור ויוסף תל־אביב, העיר מזכיר נדיבי,

 חזרו שלה, החינוך מחלקת ראש שטיין,
 שהתקיימה ״ערים־תאומות״, של מוועידה
בר פה. פצחו לא בחזרם בלגיה• בליאז׳,

בם. נפשם עוד כל ברחו מרחוק, עתונאי אותם
 את שבלמה צניעות־יתר זאת היתה לא
חמו הוראה זאת היתר, השניים. של פיהם

הישראלי. משרד־החוץ של ביותר רה
 שמשרד־החוץ הכמוס הסוד הוא מה
מישמר? מכל עליו שמר

 יותר הרבה מאלפת זו לשאלה התשובה
עצמם. המאורעות מן גם

ב הזה״ ״העולם כתב מדווח
: צרפת

הור בבלגיה, הוזעידה שהחלה לפני עוד
שליחי בקרב מוזרה תכונה בפאריס גשה

 ביקשו הם והתוניסיות: המארוקאיות הערים
 הישראליים. השליחים עם במגע לבוא דרכים

 של דמויותיהם בלטו אלה מאמצים מאחורי
 ומנהיג כמתווכת, שפעלה צרפתית, אישיות

 על כרגע, נמנה, שאינו חשוב, מארוקאי
השלטון. חוגי

 הנציגים עם שקט מגע נוצר מהר חיש
 בלבביות, עמם התראו הערבים הישראליים.

 על חמורה ביקורת באוזניהם מתחו אך
 הערביות. הבעיות כלפי הישראלית המדיניות

מלחמת־אלג׳יריה. עמדה הטענות במרכז
 ספק נשאר לא שוב קצר, זמן כעבור

 האלג׳י־ חזית־השיחרור המגע: את יזם מי
 והמארה התוניסאים הציעו למעשה, רית.
 אם לישראלים: מרחיקת־לכת הצעה קאים
 אל־ לגבי עמדתה את ממשלת־ישראל תשנה
 הזמנית, האלג׳ירית בממשלה ותתמוך ג׳יריה

ב לבוא והמארוקאים התוניסאים מוכנים
 עירוני. בדרג ישראל, עם ישיר רשמי מגע

רש יחסי־גומלין קביעת המעשית: ההצעה
 ערי בין ״ערים־תאומות״, במיסגרת מיים,

תוניסיה. ערי לבין ישראל
 בהזדמנות בחרו הערבים כי לח־דאי קרוב

 שקט העירוני שהדרג מפני מגע, לפתיחת זו
 הפוליטי. הזרקור במרכז עומד אינו יותר,

 כמובן, ר,יו, לא הישראליים השליחים שני
 רק הבטיחו הם משא־ומתן. לנהל מסוגלים
הירושלמי. למשרד־החוץ הדברים את להעביר

ה התגובה שקט: שקט: שקט:
 מדיניות־החוץ על הרבה מלמדת ישראלית

 בלבד זו לא הנוכחית. ישראל ממשלת של
 למארוקאים חיובית תשובה כל ניתנה שלא

 חוייבו השליחים ששני אלא ולתוניסאים,
 הממשלה כמוס. בסוד העניו כל על לשמור

 הטוענים לחוגים פתחון־פה לתת רצתה לא
 התקרבות תיתכן אלג׳יריה באמצעות כי

כללית. ישראלית־ערבית

שפט מ
ך ס ה מ האינקווידוגי
 בעל מדען עוצרים הבטחון כוחות כאשר

רא ממדרגה תפקיד הממלא בינלאומי, שם
הטכ כגון עליון, מדעי מוסד בצמרת שונה

 להסבר לצפות הציבור רשאי החיפאי, ניון
 לפחות הרי המעצר, בשלב לא אם כלשהו,
המשפטי. הבירור בשעת

 של המשפטי בירורו התחלת עם השבוע,
 התברר, טיסה, קורט הסודטי־הצ׳כי המדען

 מנגנון־החושך יכול כמה עד נוספת, פעם
 כשהוא דעת־הקהל על לצפצף הישראלי

הבטחונית. הסודיות בגלימת מתעטה
 שום כלל שלא כתב־האישום, סמך על
כ הפוגעת פעילות שיתאר מוגדר פרט

 עוזר — השיג ואף — דרש המדינה, בטחון
 אלטר, צבי הצעיר החיפאי, פרקליט־המחוז

הדיונים. על איפול המטיל בית־המשפט, צו
ראשו ממדרגה כפיסיקאי הידוע סיטה,

תוכ על ההשגחה הופקדה בידיו ואשר נה
הממלכ המדע מוסדות של המחקר ניות
 עד לדין, הועמד ביותר, החשובים תיים
 כלשהי הוכחה ללא לציבור, שידוע כמה
 מוצאו את הכלל מן להוציא אם — נגדו

המזרחי. לגוש אהדתו ואת הלאומי
היש הציבור לגבי האשפים. צייד

 מעולם עסק לא סיטר, כי ידע אשר ראלי,
והעלו המדינה לבטחון הנוגעות בתוכניות

הפוטנציא לאויבי־ישראל לעזר להיות לות
אש בעיית ביותר חשובה היתד, לא ליים,
 סיטה. קורט של האישית צידקתו או מתו

 שהצטרפו עובדות, מספר היו יותר חשובות
הקדו הלישכד, דיוני את המזכירה למסכת,

 בימי הקאתולית הכנסייה של הסודית שה
האינקוויזיציה. — הביניים

 המטיל, חוק פי על לדין הועמד סיטר, •
ה חובת את דמוקואטי, הגיון לכל בניגוד
 המואשם שאדם, משמע הנאשם. על הוכחה
הסת טענתו פי על זר, סוכן עם במגע
 להוכיח חייב אלמוני, איש־בטחון של מית
 בלתי־ כמעט דבר — כזה מגע קיים שלא

אפשרי.
 מידת על ברורה ידיעה למנוע כדי י•

 זה משפט מתקיים ההאשמה, של השרירות
 יורשו לא העתונות כתבי מוחלט• באיפול
 סיטר, מהדיונים. כלשהו חלק אחר לעקוב
 מפשע, חף שהוא להוכיח רק לא יצטרך
 מוחשיות! האשמות בפני להתגונן במקום

 אינו כשאיש כן לעשות גם ייאלץ הוא
מקטרגיו. וטענות טענותיו מהן יודע
 דמות אלא רגיל, חשוד היה לא סיטר, •

לה הצליחו שהאיומים בינלאומית, ציבורית
עליה. גם אלא הרגיל האזרח על רק לא שפיע

 משפט־ ,לפחות התנהלו, עת השבוע,
 שניה בטחונית וחקירה אחד בטחון־כביכול

 — סגורות דלתיים מאחורי היא אף —
אלה. צעדים מגמת בדיוק שזוהי היה ברור
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