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 וכר. ישיבות שירה, וילדים, הורים קולות חופה, בר־מצוה,
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 — הבורגני הרומן ספרותית, עבודה על טור
ב המתואר חיים משטר של וירידה עליה

ספרות.
 אל אותו דחפה לשלטון היטלר עליית
 שורות ואל הסוציאל־דמוקראטית המפלגה
 אלף 100כ־ שמנה השוצבונד, הצבאי ארגונה
 פועלי בהתקוממות ,1934 בפברואר חברים.

במס פעולה בר ראה אף דולפוס, נגד וינה
פוע במועדון מאוד מעטים ״היינו זו. גרת

 היינו הסתלקו. רבים ״כי בר, סיפר לים,״
 הממשלה שכוחות עד ימים, שלושה שם

 יכולנו לא בתותחים. המועדון את הרעישו
 ולסגת, להתחמק הצלחנו מעמד. להחזיק
ביוב.״ של ארוכה שורה בעברנו
ברורה, במסקנה מטבילת־האש יצא הוא

ה בשביל חשובים אינם סרטים במאי כי
נפ כאשר צבא. אנשי דרושים סוציאליזם.

 מפקדים קורס לעבור הזדמנות לפניו תחה
המכל אחת ליד מגן״) (״גייס הוארקור של
חוד 13 כעבור עליה. קפץ הצבאיות, לות
סגן־מישנה. היה שים

ב מלחמת־האזרחים והרוסים. ישראל
 הכרתו רציני. מיבחן עבורו היתד, ספרד

 לשורות להתגייס לו קראה הסוציאליסטית
 גילה עתה שזה הציונות, הרפובליקאים;

 ניצח. הרצל לארץישראל. לו קראה אותה,
ארצה. בר ישראל עלה 1938 בנובמבר

 כל את קרא הוא לו. הניחה לא ספרד אך
 למד האזרחים, מלחמת על שנכתבו הספרים

 נסיונו מה נשאל כאשר פרטיה. פרטי את
ב קצין היד, כי היסוס ללא סיפר הצבאי,
 את לפניו פתח זד, דמיוני נסיון ספרד.
 הדריך הוא קסמים. כבמפתח ההגנה שערי

 נגד מיבצעים תימן הפלמ״ח, של בקורסים
 התיב־ מחלקת לראש לבסוף הפך הבריטים,

 של במטכ״ל המיבצעים מחלקת וראש נון
צה״ל.
בהש שמאלה, תזוזה חלה זמן אותו כל

 הסוציאל־דמוקראט של המפלגתית תייכותו
 אך למפא״י, הצטרף ארצה בעלותו מוינה.

 שעזב עד השמאלי, לאגף עבר פילוג בל עם
 משה עם יחד — התנגדותו בגלל מפ״ם את
 זמן, כעבור פראג. משפטי לגינוי — סנה
ל זו, מפלגה כי למפא״י. — ימינה חזר

 עוורים בין אחת בעין ״סומא היא דעתו,
 הוא בן־גוריון.״ מר את הערצתי כן ממש.

הקבע. לצבא לשוב קיווה גם
 צור, לצבי דיין ממשה הועבר הוא אבל
 הבטחון לשר וממנו לדיין, חזרה ומצור
 סגן־אלוף אזרח, נשאר לבסוף לבון. פנחס

במילואים.
 קומוניסט מימיו היה לא שלדבריו בר,

 כי הקרה למסקנה הגיע זו, תנועה אוהד או
 לא וכי הקרה במלחמה מנצח המזרחי הגוש
 תחת כולו יפול והמרחב רב זמן יעבור

 ״ישראל, זה, במיקרה הסובייטים. השפעת
וה תופקר באזור, יחיד פרו־מערבי כגורם

 התחייבות כל לו שאין יטען המערבי גוש
כלפיה.״

 באוזני השמיע אותה בר, של הצעתו
יש על רבות: ובהרצאות המדינה קברניטי

 אזור ייהפך שהמרחב לכך, להתור ראל
 מזאת: יותר הבינגושי. בסיכסוך ניימראלי

 כדי לברית־המועצות, להתקרב חייבת ישראל
 להרשות עליה ולהשפיע איבתה את לרכך
לישראל. יהודית עליה

 הגלר, יעקב עורך־דץ בר, של סניגורו
 משהו לך יש ״אם נוספת: שאלה לו הציג
שניתז״ הדלתות שייסגרו לפני לומר נוסף
למעשי. מתכחש ״אינני הזדקר: בר

 עם פעולה שיתפתי מלאה. עדות מסרתי
״ מכחיש אני חוקרי. . . .
תש זד, ״את בית־הדין: אב הפסיקו כאן

סגורות.״ בדלתיים בבר לים
סופית. כנראה — שוב ירד הסודיות מסך

דת
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 איטלקי, עתון של כשכתב התחיל העניין
ה מישחק על לסיפור חדשה זווית שחיפש
 ענזודיס (ראה וישראל איטליה בין כדורגל

 נערך שהמישחק לעובדה לב שם ),18־19
 רומא, של רבה את לשאול ניגש הוא בשבת.

 לא שהרב מובן לכך. התנגדות לו אין אם
 מתנגד ״אני מאשר: אחרת להשיב היה יכול

בשבת.״ המישחק לקיום
מע של הפרלמנטרי כתבו ביצור, יהושע

 עתו־ במערכת הנטיעות לתור שבהתאם ריב׳
 להתלבש החליט לטורינו, בנסיעה זכה נו
 התקשר לאיטליה שיצא לפני זה. נושא על

 אותו דירבן בורג, יוסף הד״ר עם בטלפון
העוב לאור בייחוד בכנסת, שאילתא להגיש

 טילפן כך אחר נסערת. איטליה שיהדות דה
כיצד אותו שאל נסים, יצחק הראשי לרב

 הראשי לרב זה. עניין על להגיב הוא חושב
 לחץ ביצור אולם להגיב. כוונת כל היתד, לא

 לפני תגובתו את צריך שהוא טען עליו,
 דקות חמש כעבור ייסגרו. עתונו שעמודי

לממשלה. מיברק־מחאה נסים הרב שלח כבר
 ב־ שמנות לכותרות זה עניין זכה בארץ
 השגריר יכלו לא מכך וכתוצאה יומונים,

היש המשחתות ומלחי באיטליה הישראלי
 ב־ לחזות בנאפולי, לביקור שהגיעו ראליות
 חטא להוסיף נעים היה לא פשוט מישחק.
 טורינו יהודי אולם דתי. פשע על ממלכתי

 ומשם לבית־הכנסת, בבוקר הלכו עצמם
האיצטדיון. אל במכוניותיהם נסעו

ל ר ו ג ד ה ו ב א ה
 מידי שוחמכר יוסל׳ה של חטיפתו מאז
ה פסקה לא סבו, על־ידי והצפנתו הוריו
 אנשים ובעולם. בארץ הדים מלהכות פרשה
 קשר כל להם היה לא לכאורה אשר רבים,
בפרשה. מעורבים עצמם מצאו לכך, ישיר

 מאה תושב מהם, אחד גילה מה זמן לפני
 לא־מבוטל מספר מפתיעה: עובדה שערים,

העי בעמדתו בפרהסיה שתמכו אישים של
 הרשימה: מותם. את מצאו הסב, של קשת
 פסק־הדין את שנתן פרנק, פסח צבי הרב

 מ־ מייזל הרב החטיפה; מעשה את המאשר
 להחזרת הסדר לכל שהתנגד נטורי־קרתא,

 שפירסם זאובר, אלכסנדר העתונאי הילד;
 אגודת ונשיא מאמרים; בסידרת דומה דעה

בהס שצידד גודמן, הארי בלונדון, ישראל
הילד. תרת

ברחו זו שמועה שהופצה אחרי השבוע,
 לובביץ׳, חסידי החליטו שערים, מאה בות

 שטרקס שלום של משפטו את המממנים
 קו את לשנות עצרת־תפילה לערוך בלונדון,

האכזר. הגורל

שפט מ
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 בית־ נשיא מחליט רחוקות לעיתים רק
 נקבע שכבר שופט להחליף המחוזי המשפט
 הצדדים. אחד תביעת בגלל מסויים, למשפט
 אליעזר השופט לגבי זאת החליט השבוע
 עסק המשפט עצמו. השופט בהסכמת מלחי,

 הצד פרקש. לנחמן המיוחסות פריצות 16ב־
מוקד חקירה הסיבה: התביעה. היה שתבע

ב השוד משפט לגמרי, אחר במשפט מת
ח״ן. שדרות

 לפני שהתנהלה מוקדמת, חקירה באותה
 שייכותו את פרקש הכחיש מלחי, השופט
ה של הודאתו ישנה המשטרה בידי לשוד.
 לא המשטרה החליטה אותו לשוד, שותף

 אינה זו עדות אך לעת־עתה. לדין להעמיד
ברו מסייעת עדות לפחות דרושה מספקת.

 התביעה, בידי נמצאה כזו עדות אחת. רה
 פר־ של חוקרו שרשם זכרון־דברים בצורת

החקירה. לאחר קידר, אליהו המפקח קש׳
 אינו שזכרון־הדברים בשבועה העיד פרקש

 חקר לידסקי, צבי עורך־דין פרקליטו, נכון.
 של שעדותו הודה זה המשטרה. קצין את

 דבר וערב, שתי חקירת בתנאי ניתנה פרקש
 בעדותו, עצמו, פרקש החוק. לפי האסור

 אותו שאל טוב. היה אליו שהיחס סיפר
טוב?״ זה ״מה הסניגור:

 גפרורים,״ קופסאות בלזרוק ״שיחקנו
 שיחקתי ל>£ פעם שאף ״ולמרות פרקש, ענה
הזמן!״ כל לנצח לי נתן הוא בזה

 משעשעת היתד, לא העיקרית העובדה אך
 יוכל יודה שאם לפרקש הבטיח החוקר כלל:

 בלתי היא כזו הבטחה קל. בעונש לצאת
 את לפסול החליט מלחי השופט חוקית.

 סגן ביקש כן על כעדות. זכרון־הדברים
 המשך כי ויינברג ראובן המחוז פרקליט

 לשיפוט יועבר פרקש נגד המשפטים בירור
 גירסתו את שקיבל שאחרי חשש הוא אחר.

ה יהיה המשטח־., של עבודתה שיטת על
 גם פרקש גירסת את לקבל נכון שופט
להבא.

נועד
! מ■ ף ר ש

 המתבן באש! עולה — מזרע של ״רימתבן
באש!״ עולה — מזרע של

 רקד שלא תנועת־נוער חבר יש אם ספק
 אולם זו. משלהבת קריאה של לקצבה הורד.
 קהילה צופי שבט חברי זאת עשו כאשר

מצי משמעות זו לקריאה היתד, בתל־אב־ב,
 משטח על רקדו הם •ואקטואלית. אותית
 אלמונית שיד לאהר חשוף, שנותר האבן

שלהם. הירוק העץ בצריף אש שלחה
ר צ ק ״. ״ לי מ ש הת כשבועיים לפני ח

 גרפולוג. חוקר לוי, אברהם משנתו עורר
 ל־ מבעד בוקר. לפנות שלוש היתד, השעה
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