
 אחד, בהעתק שהחזיק פולני, איש־מחתרת
נתפס.

 גדול מספר באמצעים. מיד נקסו הללו
מרו למחנות ומיד תיכף נשלח פולנים של

 הפוליטי שעברם אחרים, סולנים חקים.
 ביצוע בסיטונות. להורג הוצאו ידוע, היה

בלתי־אפשרי. הפך התכנית
נו 1944 בנובמבר בגד. הס.ס. איש

 לגייסם, עומדים כי הגרמניים לאסירים דע
 הודרמאכט לשורות הפוליטי, עברם למרות
 נועז: מעשה על החליטו בייאושם, הנאצי.
גר שני איש, ארבעה של משלחת לשגר
פעו הרוסים מן לבקש סולנים, ושני מנים

אושוויץ. לכיבוש מיוחדת לה
 הרשמי נציגם שהיה אסירי־המחנה, זקן
 בשם אוסטרי קומוניסט היה הגרמנים, בפני

ב הבריחה את אירגן הוא דירמזר. היינץ
לאסי אהדה שהביעו ס.ס., אנשי שני עזרת
 ארבעת בוגד. היה אלה משניים אחד רים.

 התאבד, מהם אחד בדרך. נתפסו הבורחים
 נוכחו בה פומבית, בתלייה ניתלו שלושה

 את קרא עצמו דירמייר אושוויץ. יושבי כל
 ביותר. הקרובים חבריו על המוזת פסק־דין

 ונפחו פולין!״ ״תחי קראו: הפולנים שני
סטאלין!״ ״יחי קרא: הגרמני נשמתם. את

 של כוחה היה אלה, כישלונות אף על
מרשי למחוק הצליחה היא רב. המחתרת

לוח כל את לתאי־הגאזים הנשלחים מת
 החיצוני העולם עם רצוף קשר לקיים מיה,

ב נשארו מחבריה רבים קרקוב. באמצעות
ב מרכזיים תפקידים כיום ממלאים חיים,

מ כמד, המזרחית. וגרמניה פולין ממשלות
בארץ. נמצאים היהודיים חבריה

 המלכד, ביקרה מכבר לא אנוש. צלם
 בליווי אושוזיץ, במחנה אליזבס הבלגית

 המחתרת ראשי עם שנמנה פולני סופר
 בני־אדם יכלו ״איך שאלה: היא במחנה.
כאלה?״ בתנאים לחיות

סו של דוגמות כמה לה סיפר המלווה
 במחנה. והתנגדות הדדית עזרה לידריות,
ולח להמשיך יכולנו אלה מעשים ״בזכות

השיב. יות,״
 את השבוע ישראל אזרחי שמעו כאשר
 ובסוביבור, באושוזיץ המרידות על הפרטים

זו. אמונה הבינו

שת בר פר
ת הדי־תי־ם רו גו ס ה

 סקרנים, הצטופפו עוד הראשון, ביום
ה בית־המשפט במדרגות וצלמים עתונאים

 בפתיחת לחזות באו הם בתל־אביב. מחוזי
בר. ישראל ד״ר סגן־אלוף של משפסו
 רק הסקרנים. נעלמו כבר השני ביום

וב בבר עניין גילה עוד אחד צלם־עתונאי
הרא הישיבה אחרי כי זהבי. אורה ירידתו

ית הסנסאציוני שהמשפט ברור היה שונה
ש ממה דבר שום סגורות. בדלתיים נהל

 צופה שום לכותרת, חומר יהזזה לא ייאמר
 הדראנד המהלכים אחר לעקוב יורשה לא

כזה. קאליבר בעל משפטי קרב של סיים
 על העיקרי הקובל ז הציפור ידע מה

 הגלר. יעקב עורך־דין הסניגור, היה זה מצב
 עם מיד השופט, בפני להכריז ניסה הוא

ש צורה בכל פגע לא שולחו כי הפתיחה,
 על- הופסק מיד אך ישראל. במדינת היא
התבי איש המחוז, פרקליט ממלא־מקים ידי
ש לייבסון, אליעזר והמנוסה הוזתיק עה

סגורות!״ בדלתיים תאמר ״זאת קרא:
המשפט, את לערוך התביעה: קו זה יהיה

סגורות. בדלתיים שאפשר כמד, עד
מדוע?
 זה במשפט יסודית. בטחונית סיבה קיימת
 ישראל, של הריגול־הנגדי אנשי מעורבים

כבטחוניים. המסתגים מיסמכים יוצגו כן
 עם קשר ללא נוספת: סיבה גם קיימת
 בו, שיתגלו העובדות ועם המשפטי הבירור

 שלילית תמונה הציבור רוב לעצמו יצר
 הבירור כתום אם בר. ישראל של ביותר

 — כלשהו בפרט אשם יימצא המשפטי,
תתק — כמובן לפירסום, יינתן לא והפרטי

 השמועות עם כזאת אפשרית הרשעה שר
 האמיתיים. מעשיו על לא בר, על שנפוצו

 המדינה, בטחון שחוק וכמה כמה אחת על
 המחמירים אחד הוא לדין, בר מועמד לפי

מים במדינה. ביותר והחו
 לא אחד אדם רעד...״ יש ״אורי

 היתה המשפטי. לסבך זו בעמקות ניכנס
 שהמשפט בשבילה, היה די זהבי. אורה זו י

ל שעד,־שעתיים לשוחח, הזדמנות לה נתן
בר. עם יום,

בוקר, מדי מוקדמת, בשעה הופיעה היא
 לה הרשו בר שומרי המשפט. פתיחת לפני

ביום בחופשיות. עימו ולשוחח לידו לשבת

ויס של קטן בקבוק מתיקה הוציאה השני
 מותר אם עופר דב הקצין את שאלה קי,
 בשלילה. השיב הוא לבר. להעבירו לה

 אמר. רעל,״ בו יש ״אולי
 השיבה. קודם,״ ממנו לשתות מוכנה ״אני

רו את ״אולי בסירובו: המשיך הקצין
 עימו.״ יחד למות צה

 של מדעתה יותר רחוק דבר היה לא
 זאת שבכל קיוותה, אורה כי זהבי. אורה

 כל על עצמו, בר העניין. מכל אהובה יצא
אי הוא העניין כל כאילו התנהג פנים,
 מה ישמעו שהשופטים ברגע וכי ד,בנה,

הביתה. אותו ישלחו לומר, להגלר שיש

חוק
מניו ט־ אול □ ה

 במצב עצמה את השבוע מצאה הכנסת
 לה הגישה עורכי־הדין הסתדרות נעים: לא

 המלומדים, הפרקליטים דרשו אולטימטום.
הצעת תוחזר בלתי־מיקצועית: בחריפות

 חוקה חוק, לוועדת הפרקליטים לישכת חוק
 אם הודיעו, אחרת, הכנסת. של ומשפטי

יחרימוהו. לרצונם, בניגוד החוק יועבר

שמורות) הזכויות (כל
ישראל בשמי האווירי הריגול •

ית19מ*י
א ק. ל ס  להבטחת בהתאם פ

 ברית־המ!עצות. לשטח מעל 2היו־ טיסות נפסקו בשעתו, א״זנהואר הנשיא
לשרות ומדחח המרחב, כולל העולם, חלקי שאר בכל פעיל 2יו־ד, אולם

וכר. גדולים, מיפעלים חשודים, מיתקנים על האמריקאי הביון
אם העבודה. אחדות מטעם הבא השר יהיה אלון יגאל •

 החריפה הביקורת אחרי הבחירות. ■אחרי לקואליציה זו מפלגה תוכנס אומנם
 בי לבריטניה, חוזרו ערב השבוע, אלון, הבטיח לאחרונה, עליו שנמתחה

בכנסת. הפסק ללא להבא ישב חודש, בעוד לצמיתות, לימודיו חוק את יסיים

 צעירי של משותפת רשימה תקום כי הנמנע מן לא •
זה בכיהן יחמה הבחירות. לקראת ואחדות־העבודה מפ״ם לבון,
השכילו שלא המפלגות ותיקי נגד כמחאה הצעירות, החטיבות בקרב החלה

 עצם כי עדיין מקווים הצעירים הפלגים. שלושת של משותפת רשימה להקים
 חושבים מהם אחדים אן ההנהגות, על לחץ יהווה כזאת רשימה בהקמת האיום

חדשים, כוחות לצרף מסוגלים הם אליה אלמרנאטיבית, רשימת על ברצינות
מפלגתיים. בלתי
 הפעם גם המפלגות מתלבטות בחירות, מערכת ככל במו •

המזרח. עדות מכני העסקנים שיבוץ בבעיית
 בשל מועטה לא במידה שיטרית, בכור המשטרה שר של חינו סר :במפא״י

את למנות מעיינים במקומו לבון. פרשת את שביררה השבעה בועדת חלקו
הנוכחי, הכללי המפקח

ח״כ ואילו נחמיאס. יוסף
לה־ האוהב כהן, מנחם

ה כאיש עצמו את ציג
לעצמו תובע שכונות,

מועמדים שר. של מעמד
 אליהו נוספים: אפשריים

יצ ביג׳י, ומזכיר ששון
נבון. חק

הליבר כמפלגה
מ עדיין שוררת : לית
 החלטות על־פי בוכה.

 המרכז ימנה המפלגה,
הרא המועמדים 20 את

 יתחלקו אלה 20 שונים.
 שמונה, ימנו הצ״כ כך:

ה שמונה, הפרוגרסיבים
 ן־ שמונה השלישי כוח

ל־ ישוריין אחד מקום
 יסכימו שכולם אישיות

אלה 20 מתוך עליה.
יציעו
ואולי

ספרדי
חיפה.

 נסים, משה את
ה עורן־הדין גם

מ גנון יצחק ,
הפרוגרסיבים מצד

אווזגו?״ רצוד ־2\2 שהיה זזוטזביגז ״אהם

לעלי זו תוכנית בין רב דמיון קיים •
 ני סבור נוטמן קאפו. בסרט הבריחה לת

 אנשי מפי התוכנית על שמעו מפיקי־הסרס
אושוויץ. מחתרת

 עורכי־הדין? של חמתם את העלה מה
 דוזקא באד, כזה חוק לחוקק ההצעה
סמ להסתדרותם להעניק רצו הם מצידם.
כיום. לה החסרות מיקצועיות כויות

 בתיאום החוק. הצעת הוכנה ואומנם,
 שתוך־ אלא רוזן. פנחס המשפטים שר עם
 שונה הכנסת, במליאת ההצעה קריאת כדי

ה בעיני חן מצאה שלא במידה החוק
פרקליטים.

 החוק :בעיקר בהם פגעו נקודות שתי
ל כותבי״בקשות של בזכותם הכיר החדש

 את הסמיך רישום; בענייני ולטפל המשיך
 בפני לקוחותיהם את לייצג רואי־ד,חשבון

 סברו אלה, פעולות מם־הכנסה. שלטונות
משפטנים. של בלעדי עיסוק הן הפרקליטים,

 נגד טענות עוד היו יבואו. תיקונים
ה בא ולכן — המתוקנת בצורתו החוק,

 לא ומשפט חוק חוקה, לוועדת אולטימטום.
הסו הקריאה את לדחות אלא ברירה היתד,

 שיתוף״ ללא כי הצעת־החוק. של פית
 היה לא עורכי־הדין, הסתדרות מצד פעולה

החדש. בחוק טעם כלל
הסתד מועצת של דחופה אסיפה כונסה

פרק שני בה השתתפו עורכי־הדין. רות
 בר־ דויד הכנסת: חברי גם שהם ליטים,

 <מפ״ם). קושניר ויוסף (מפא״י) רב־האי
 ההסתדרות מצד חוצפה זוהי הח״כים: קבעו

מחוקק.■ לגוף אולטימאטום להציג
 די־ על לוותר המועצה החליטה לבסוף

 שהוא. בפי החוק את לקבל אולטימאטום,
 בלבהי נימוסין נימוקי מתוך זה היה לא

 יועבר לא אם כי ברור, היה לפרקליטים
 נותרו שעוד הספורים הימים תוך החוק

 שנים ויעברו לסל, יושלך הרביעית, לכנסת
 יועבר שאם בעוד חדש. חוק שיוכן עד

בכנ ל^זום הפרקליטים יוכלו עתה, החוק
תיקונים. הכנסת על הבאה סת

 אשר — ומשפט חוקה חוק, ועדת חברי
 גם יכהן •מהם׳ לפחות-חלק כי להניח יש

 בהצעות יעיינו כי הבטיחו — הבאה בכנסת
החמישית. לכנסת ■לכשיוגשו התיקונים,

תו בין ניגודים קיימים
ו עוזיאל ברון מכי

 ה־ אליעד, נסים תומכי
 שלמה עורן־הדין של מינויו
השלישי. הכוח

 באופק: המסתמן מוצא דווקא. מפא״י לאוהד נחשב
במיכסת אם המזרח, עדות כנציג אם כהן־צידון,

לעולי מקום להבטיח אם עדיין הוחלט לא :לאומית הדתית כמפלגה
 נכנס שכמעט הקודמת, ברשימה 13ה־ המועמד ישי, משה מהם. ולמי המזרח,
ייענה. שלא בסקרה נפרדת רשימה להקים מאיים בטוח, מקום דורש לכנסת,

 בחסות עדתית רשימה שתופיע אפשרות גם קיימת •
 העסקנים יהיו זו רשימה ראשי העולמית. הספרדית הפדראציה

מוסווית רשימה זו תהיה למעשה, אן, וסיטון אלישר הוותיקים הירושלמיים
מפא״י. של

של פעולה בעקבות הפעם גם לחדשות, ישוב קאסם כפר •
 הכפר, מצעירי אחד הכאת של הוא החדש המיקרה הגבול. מישמר שוטר

 להביאו השוטרים רצו הצעיר, לטענת שוטרים. בידי חרחור, יוסף איסמעיל
 והוכנס נותח וכתוצאה באכזריות, הוכה לברוח משניסה שם. להרגו לגבול,
לבית־חולים. שבועיים למשך

לאחד הלול. בשטח צפויים נוספים סוערים מאבקים •
אירגוני הנהלות מתכוננות ממושך, ממשא־ומתן כתוצאה היחסית, ההרגעה

מציעות ההנהלות המוגזם. התיכנון נגד במאבק מחדש לפתוח םהפרטיי הלולנים
 לקצץ ולא ביצים של הנוכחית הגבוהה היצוא מיסגרת •את לקיים להמשיך

החקלאות. משרד בהשראת הלול מועצת שמציעה כפי הלול, ואת אותה
 לבית־המשפט דרישותיהם, את ימלאו שלא במיקרה ייפנו, הפרטיים החקלאים

באמצעות הביצים שיתק הפסקת נוסף: צעד התיכנון. את לעכב בתביעה
הלול,.: מועצת

 הסוציאליות, מזכויותיה חלק תאבד הישראלית האשה •
משרד אשר הנשים״, עבודת חוק לתיקון ה״הצעה תתקבל אם

 בבקר 6 מ־ לעבוד לנשים הותר כה שעד בעוד לכנסת. להגיש מתכונן העבותה
 המגביר דבר — לנשים עבודת־לילה להתיר העבודה משרד מציע בלילה, זז עד
 המיכשול חרושת. ופועלות מלצריות כגון שכירדת, ניצול אפשרויות את את

 לפתוח העשויות בהסתדרות, המיעוט מפלגות התנגדות החוק: להעברת העיקרי
 כינון לאחר עד בהצעה הדיון לדחיית להביא החוק, נגד תעמולתי במאבק
החמישית. הכנסת
הפופו תוכנית־הבידור את כקרוב יחדש ״קול-ישראל" •

להתחיל צריכה היתה התוכנית אחת". בסירה ״שלושה לארית,
 ההתחלה את דחו בטחון ליתר אולם ישראל, קול של הקייץ שידורי עט כבר

הבחירות. לאחר עד
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