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 את פסק בירושלים המיוחד בית־המשפט
 אייכמן אדולף מראש: להזות היה ניתן אשר
 הפרקים אחד לו. שיוחסו בעבירות אשם

 שנות 13ב־ ביותר והמרטיטים המכאיבים
סיומו. בפני עמד המדינה

 שמצאו צברים ההשמדה, ממחנות ניצולים
 משפט באמצעות רק השואה אל נפשי קשר

אנ וסתם ראשיים מאמרים כותבי אייכמן,
 לאל ״תודה, לרווחה: נאנחו ברחוב שים

נגמר.״ שהעניין
 הרגשת־ההקלה׳ את להבין היה אפשר

 לא הענין אשלייה. בחובה טמנה היא אולם
 אייכמן אדולף של ושפיטתו לכידתו נגמר.

 השאיפה את יצר־הנקם, את אמנם, סיפקו,
 בבית שר,־שמע פסק־הדין חטאים. על לגמול

ל הקץ ראשית על בישר הירושלמי העם
זו. שאיפה
 הוא יותר. הרבה גדול ״הענין* אולם

 להצמיח שיכלו המורעלים לשורשים נוגע
 של שורשים — אייכמן אדולף כמו יצור

 פא- רודנות של גזענות, של שנאת־עמים,
 לאחר גם להתקיים המשיכו הם שיסטית.

אייכדן. אדולף בן אדולף של דינו שנחרץ

הממשלה ראש
המלכים משחק

 אפילו היא ממש. מפעימה היתד, הידיעה
 פטנט נשאר לא חנוכה שנס להאמין פיתתה
 ל־ ״תקלה החשמונאים. תקופת של בלעדי
 ד,עתו־ כותרות צעקו בן־גוריון!״ של מטוסו

 תקלה בגלל כי הידיעה את שהביאו נים,
הממ ראש יצא בו אל־על, למטוס שאירעה

 לחנות המטוס נאלץ בבורמה, לסיורו שלה
טהרן. של בנמל־התעופה

הת מעוררת פחות לא פרש. של מם;*
 שנלוותה הידיעה היתד, זו מידיעה פעלות
 ״המחזיקה בה, נאמר אל־על,״ ״חברת אליה.
 תקלה של למקרה רזרבי מטוס קבוע באופן
 ס מט לטהרן להחיש מיהרה ממטוסיה, באחד
 את מיד שהטיס 707 בואינג מדגם סילון
 את ניכרת במידה צימצמה לבורמה, ביג׳י

התקלה.״ מחמת שנוצר האיחור
בתפ תפורות היו הידיעות ששתי אלא

 בנסים שמאמין מי שרק גסים, כה רים
 רק נועדו הן להן. להאמין מסוגל היה

 ראש ביצע בו מקורי שח משחק על לחפות
 זה שבמישחק פרש, של מהלך הממשלה

בעקיפין. אלא למטרתו, מתקדם אינו
 המשחק של מסעים כמה לצרף היה די
 ש־ העובדה הכרעה: של למצב להגיע כדי

 בריטניה, מדגם במטוס דווקא יצא ביג׳י
כ נשמר בבואינג משוכלל שמטוס שעה

ל יכלה אל־על שחברת העובדה עתודה;
מ אחד את שלה הסדיר מהשירות הוציא

 לרשותה, העומדים הבואינג מטוסי שלושת
 והעובדה כלל; בדרך עושה שאינה דבר

 של במטוסו התקלה שאירעה לפני שעוד
 באירופה אל־על צוותות קבלו כבר ביג׳י

 ה־ חזר כאשר הטיסות. בלוח שיבושים על
ל כדי ללונדון מיד נשלח ללוד, בריטניה

 הבואינג הוצאת עם שנוצר הפער את מלא
ה השירות מן כעתודה״ תמיד ״הנשמר

לוד־לונדון־ניו־יורק. בקו סדיר
 בישראל ההצגה? נערכה איפוא, לשם־מה,

 לבן־גוריון לאפשר נועדה היא כי טענו
 אישים עם שם ולהפגש בפרס ביקור לערוך

 את לסבך לא כדי ״מקרית״, בצורה חשובים
 שח,״ שיחק ״הוא ערב. מדינות עם הפרסים

החכמים. אמרו
 ״בן־גוריון למחרת: מסר קהיר רדיו ואילו

השח.״ עם שם להיפגש כדי בטהרן נחת

חוץ יחסי
קאטאנגא• אינטרמצו

 גמורה. כאפתער, הנוכחים לכל בא הדבר
 באו״ם, הסעודית ערב נציג שוקיירי, אחמד

 ישראל נגד המאראתוני נאומו באמצע היה
 לפתע זרק כאשר ),11־10 עמודים (ראה

 המוכן בנוסח כלולה היתד, שלא הודעה
הו הבוקר ״רק לעתונאים: שחולק מראש,

 בידי כי בניו־יורק כאן שידור תחנת דיעה
 נמצא האו״ם, נגד הלוחמים קאטאנגה, חיילי
ישראלי!״ נשק

 את לשכנע ממאמצו חלק היו הדברים
 לשון־ כיום שהם החדשה, אפריקה נציגי

 אמנם היא ישראל כי באו״ם, המאזניים
 הדוברים מיהרו כן על קולוניאלית. מדינה

 הבלתי־ הידיעה פשר את לברר הישראליים
 קומיי מיכאל שיסע כן, לפני עוד צפוייה.

במקום. בו הדבר את והכחיש שוקיירי את

 לעורך־ טילפן הישראלית הנציגות חבר
 באר, ״מניין תחנה*. אותה של החדשות

שאל. זו?״ ידיעה
 שלנו ״כתב התשובה. את ידע העורך

 כך.״ על לנו שהודיע הוא בקונגו
 קרובה בהזדמנות לברר ביקש הישראלי

 האמריקאי העורך אך הכתב. מסתמך מה על
ל מייד מילפן הוא להזדמנות. המתין לא

 התשובה: קאמאנגח. בבירת כתב, אותו
 כאן, הזרים השכירים אחד עם ״דיברתי

הנמ סוגי־הנשק רשימת את לי נתן והוא
 השאר בין קאטאנגה. חיילי בידי צאים
 ישראל.״ שם זו ברשימה נכלל
 הנסיון אחרי אך הוכחה. זאת היתד, לא

 אין שוב באנגולה, העתים הימצאות של
כ ידיעות של אמיתותן כלאחר־יד לשלול

אלה.
 הצבעת אחרי התרגשו. לא האפריקאים

 אשראי לה יש דרום־אפריקה נגד ישראל
שוקיירי אך השחורים. הנציגים בין מסויים

לטהרן בדרכו כיג׳י
שאח מישחק

 בדבריו הזכיר שוב היום למחרת חירפה. לא
 קאטאנגה. עם ישראל את המקשר מיכמך

 של דו״ח ישן: מיסמך זה היה שהפעם אלא
 אה הכולל שנה, חצי מלפני האו״ם נציג

 זרים שכירים עשרות כמה של שמותיהם
 השמות: בין קאטאנגה. בצבא המשרתים

 נתינות בעל ,20 בן האריס, בשם אדם
 ידו, את קומיי מיכאל הרים מייד ישראלית.

 האו״ם. על״ידי בשעתו הוכחש הדבר כי טען
 האו״ם!״ לא הכחשתם, ״אתם שוקיירי: קרא

 חשיבות היתד, לא עצמו הדיון לגבי
יש לאזרחי רק חשוב הוא זה. לאינטרמצו

האס עצמם: את לשאול החייבים ראל׳
 שם בעל בנשק או ישראלי בנשק הטיפול
 שיכולים מופקר, כה הוא ישראליים ופאטנט
 ושהדברים — צ׳ומבה בידי עוזים להימצא

שוקיירי? אחמד מפי דווקא יוודעו

ציתות
□ נ3ר ■הוד־ם דרושים:

 ואני אלג׳יריה, על ישתלט הפל״ן ״אם
 אלג׳יר־ יהודי אלף 150 יקרה, שזה משוכנע

 בזמן.״ ילכו לא אם יישחטו, יה
 עסקן הללו הדברים את השמיע אילו

ל לתמוה, היה אפשר שלישית, ממדרגה
 האיש אך לסדר־היום. ולעבור קצת רגוז

 הוא הזאת החמורה ההכרזה את שהכריז
 יושב־ במדינה; הגדולה האחריות בעל האיש
 וחבר הכנסת של וד,בטחון החוץ ועדת ראש

 מאיר מפא״י ח״כ באו״ם׳ ישראל משלחת
ארגוב.

להא היה יכול בו במקום נערכה הופעתו
 של הרעה מעינה רחוק נמצא הוא כי מין

העוב הציונים כאורח הישראלית: העתונות
ל המקורב חוג קליפורניה, בהוליווד, דים

הכללית. העובדים הסתדרות
 גם ההסתדרות. כאיש הופיע לא ארגוב

)6 בעמוד (המשך

פרטיות הן בארה״ב השידור תחנות כל *
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