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 עם ותגדל תלך העבודה ואחדות מפא״י בץ ההתקרבות ©
?!נשי עם שנדברו ספא-י אנשי הצבאי. המימשל על הוויכוח תום

 ומתן •המשא בתקופת עוד מלא, איחוד של אפשרות על העבודה אחדות
 איחוד לקראת ארגוניים צעדים על מלאים פרטים איתם סיכמו הקואליציוני,

בסאונה להיות ימשיך שדבר כן על הזדמנות באותה דובר שארה בין אפשרי.
.המאוחדת המפלגה של עיתונה להיות יהפוך שלמרחב בעוד ההסתדרות של

תוך בישראל, טלוויזיה תונהג שלא בטחון כל אין •
ם י תי שנ ת. ה בו רו ק  פרם, שמעון עם בתי־הקולנוע לבעלי שהיתה בפגישה ה

 בעלי נענו הקרובות, בשנתיים מסויימת, בפעולה תמיכתם את פרס ביקש בה
 הבטחה להסכמתם כתנאי להעמיד ניסו מהם אחדים לבקשתו. בתי־יהקולנוע

 לתת סירב פרס במדינה. טלוויזיה תוקם לא תקופה באותה כי ממשלתית,
זו. התחייבות

)8 מעמוד (המשך
 הח״כים ארבע ח״כים. 53 — ד,מימש?

שיימנ הודיעו הנוספים הדתיים־לאומיים
 הכנסת. מאולם שייעדרו או מהצבעה עו

הח מפא״י של הערביים הח״כים ארבעת
ו ההצבעה, בעת מהאולם להיעדר ליטו
 עדיין ישראל אגודת אנשי ארבעת אילו

הצבעתם. על הודיעו לא
 לא־ 8 בעד, 53 נגד, קולות 55 כלומר:
נמנעים. וארבעה מוצהרים
 אגודת קולות עלולים כיום שנוצר במצב
 או לקיום הפיפשל גורל את לקבוע ישראל

לחיסול.

אורחים
ר ■ורוט צ ע ה

ביו מוזרה כתובת נשא כרטיס־הביקור
מדי של מודא ראגיה ברוק, ״אנתוני תר:
 סארא־ מדינת כי לשעבר״. סאראוזאק נת

 אין וממילא ,1946 מאז קיימת אינה ודאק
על יתר (צעיר). מודא (שליט) ראג׳ה בה
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ורוגז ג גו בדרת־ייגו
 בישראל, בקרוב יתמנה דניה של ראשון שגריר־תושב •

 דניה בין היחסים התהדקות בהמשך באנקרה, הירטב השגריר במקום
 בישראל, דניה ממשלת ראש של הנוכחי ביקורו כמו זה, תהליך וישראל.
הנוכ הממשלה נגד בדנייה שקמה סערת־הרוחות את להחליש העיקרית: מטרתו

זו, סערה הבאלטי. ביס הגרמני־הדני המשותף הפיקוד הקמת בשל חית,
המתנג צעירים בידי הדני הפרלמנט בית מעל צלב־הקרס דגל להנפת שהביאה

מטעם רשמית תעודת־הבשר מתן על-ידי תוחלש גרמניה, עם לברית דים
ממשלת־ישראל.

למנ כעוזר שהתמנה הרכבי, (״פאטי") יהושפט האלוף ©
 במשרד הקומיסאר תפקיד את יקבל הממשלה, ראש משרד הל

״קול־ישראל". לעניני ראש־הממשלה
מסת האחרונים בחדשים המפורשות החלטותיה למרות •

בעיריית לקואליציה להצטרף הנטיה הליברלית כמפלגה מנת
אמנם אם העיר, להנהלת להצטרף החליטה המפלגה הנהלת ישיבת תל״אכיב.

 זה לתפקיד הליברלי המועמד המפלגה. לנציג נוספת לסגנות מפא״י תסכים
הויכוח הוא מפא״י עס הסכם חתימת המעכב היחידי הדבר ארליך. שמחה הוא
מחלקת־ את הליברלים מידי להוציא מעונינת מפא״י המחלקות. חלוקת על

 משה העיריה. מטעם וההסברה התעמולה מופעי בכל העוסקת התרבות,
 תיק תמורת מידיו להוציאו מסרב בעירייה, זה בתיק האוחז גולדשטיין

הצעיי הדור מזכירות מפא״י: עט הסכם נגד ׳הלוחץ נוסח גורם בניין־עדים.
הליברלית. במפלגה

 של היחיד הנציג חדרה, עירית ראש סגן פנחסי, מרדכי •
ועל הקואליציה מן פרישתו על יודיע בעיריה, מפ״ם סיעת

מסננות, התפטרות על מלהכריז ימנע פנחסי לאופוזיציה. הצטרפותו
 לקואליציה בטוחים מועמדים חדשה. בהנהלה לבחור העיריה ראש את ייאלץ

תימו. יוצאי של ׳העדתית והרשימה ישראל אגודת פועלי וציגי שני מפ״ס: במקום

 היהודית הסוכנות עובדי כין לפרוץ עומד חריף סבסוד ©
נחום הד״ר הציונית ההסתדרות יושכ-ראש לבין כניו-יורק

 הסוכנות. בבנין הנערכת ישראלית ספרים בתערוכת הסכסוך מקור גולדמן.
של הזכרון נרות נס מוצגים בתערוכה כי גולדמן הד״ר הבחין כאשר

יחסי־הציבור מנהל של בסרובו נתקל הוא משם. לסלקם מיד תבע ושם, יד
את לסלק סרב לפטרו, גולדמן של איומו שלמרות בלוך, סס הסוכנות, של

בלוך. של לצדו להתייצב החליט העובדים. ועד הזכרון. נרות
אחרי יתהדקו. מזרח-אירופה מדינות עם התרבות יחסי •

מפולין. מעולה פנטומימה להקת בקרוב תגיע הבולגרית, קוטייב להקת ביקור

 שיחה אחרי להיוזכח היה שאפשר כפי כן,
רהו אנגלית מורא הראג׳ה דיבר רגע, של
 ומיב־ איטון בית״ספר של המיוחד בניב טה׳
 כי כלשהו ספק היה ולא אוכספורד, ללת
האצולה. מבני אנגלי הוא

ב אמיתי היה הכרטיס על התואר אך
 בצפון קטנה רצועה היא סאראוזאק, תכלית.

 מישראל שבע פי הגדולה בורניאו, האי
 לפני נפש. מיליון חצי מונה ושאוכלוסייתה

 בשם בריטי חייל עליה השתלט׳ שנה מאה
 והפך ״אדוק״) עם (מתחרו ברוק ג׳יימם

 הכירו וארצות־הברית בריטניה שליט־יחיד.
ו בריטית, חסות תחת המדינה, בעצמאות

ברוק. במשפחת בירושה עבר השלטון
האח לשליט הדבר נמאס שנה 15 לפני

 והוא הישיש, ברוק ויינר צ׳ארלס סר רון׳
 יורש־העצר, לבריטניה. המדינה את מכר

 התנגד השלים, של אחיו בן מודא, הראג׳ה
 שאל לא איש כי בטענה בחריפות, לכך
 המאבק אך המקומית. האוכלוסיה פי את

 סארא־ פרי. נשא לא האנטי־אימפריאליסטי
 יורש־ בריטית. מושבת־כתר הפכה וואק

מתוכן. ריקים וחייו ללא־מדינה, נשאר העצר
 את פתר הוא לאי־אלימות. אימון

הח ברוק אנתוני פשוטה. בצורה בעייתו
העול השלום לרעיון חייו את להקדיש לים
 הגרעינית בתקופה השלום ״יצירת מי•

הכ בלבד,״ הממשלות משימת אינה שוב
 וקבוצות יחידים מצד יוזמה ״דרושה ריז•

 עם איש פעולה שישתפו רבות, בארצות
השלום.״ השגת למען רעהו

 עממית ״ועידה ברוק כינס 1960 במאי
 בעולם. מטייל הוא מאז בג׳נבה. עולמית״

 לא שלו, המוזר לכרטיס־הביקור הודות
 כמו אישים עם להיפגש קושי כל לו היה

והבי אן־לאי צ׳ו נו, או נהרו, ג׳והארלאל
 השתתף בארצות־הברית מאקאריוס. שוף

 הכושים, זכויות למען ובמיפגנים בשביתות
ב בכנסיות. נאם הקומוניסטיות בארצות

 של יורשו בהאבה, וינובה אחרי צעד הירי
לעניים. קרקעות המחלק גאנדי,
העקרו גישתו התגבשה כך כדי תוך

 לוחמי• של עולמי בצבא צורך יש נית:
 ש? אי־האלימות בשיטות שיתאמן שלום׳
שוניג במקומות מיבצעי־שלום ויזמו גאנדי

בעולם.
 ברוק החלים השנה כובד. לא ביירות

 דעתו על עלה נוספת. ועידת־שלום לכנס
ש כדי — ביירות הוא הנכון המקום כי

 יוכלו ארצות, 15 בני הוועידה, משתתפי
 וליצור הערבי הציבור על במישרין להשפיע

במרחב. שלום של אווירה
ממש כשראתה בנקל. עלה לא הדבר אך

ב המפוארים השמות בין כי לבנון לת
 מאר־ של שמו גם מופיע היוזמים רשימת

 את לארח בכלל התנגדה מישראל, בובר סין
 להיענות לבסוף, הסכימה, כאשר הכינוס.
 לבו־ אשרת־כניסה להעניק סירבה לבקשה,

 הוחלט הסיכום: בלעדיו. התקיים הכינוס בר.
עולמית. שלום חטיבת להקים

 עב התראה לישראל, ברוק הגיע החודש
 שורה ועם השמית הפעולה נציגי עם בובר,

ב כשוחרי־שלום הידועים אחרים אישים של
 ביכולתו יש לדעתם מה שאל מדינה,
 כך כדי תוך במרחב. השלום למען לעשות

 פעילותו ברוח מעשיות, הצעות כמה עלו
 לשעבר ראש־העיר לה־פירה, ג׳ורג׳ו של
ב להיפגש עומד הוא עמו פירנצה, של

קרוב.
מעש של אופיינית במזיגה ברוק, הבטיח

 קוסמסוליסטי: ואידיאליזם בריטיות יות
 אם במרחב. מדינאים כמה עם ״אתייעץ
 אתמסר להועיל, יכולה פעילותי כי אשתכנע

שיטתי.״ באופן לה

רות חקי
ק ה ר צי ביזי ק אינ כ

 ממשלת- התאמצה חדשים ארבעה במשך
המש חשבון הדין־ו הצגת את למנוע ישראל

ה חמשת של הניתוח־אחר־המוות של פטי
 עזה גבול על שנהרגו הערביים צעירים
 החלטת לפי השבוע, צה״ל. משמר על־ידי

ל הממשלה נאלצה באשקלון בית־המשפם
ההרוגים. משפחות בפני הציגו

 ~יוכל~ל- לא רפואית השכלה ללא אדם
 סיכומי למיקרא מדוייקות מסקנות הסיק

 רפואית בלשון המנוסחים הרופאים חקירת
 על לשער יוכל הדיוט אפילו אך מקצועית.

להצביע. אלה מעין מסקנות עלולות מה
 לרפואה מהמכון רבינוביץ, ד״ר קובע

 בן־דיאב ג׳רים של גופתו לגבי משפטית,
 שבורות; שיניים שבור: האף ״שלד בדין:

ה האפרכסת של התחתון החלק מאחורי
 3:14 בגודל סדק בצורת פצע־קרע שמאלית

 יריות ושבע תקועות יריות שתי סנטימטר:
 דרך נכנס הקלע היריות: כיווני חודרות;

 יצא הגב, של התחתון הימני בחלק פצע
הבטן. של השמאלי בצד פצע דרך

 הש־ להנחה מתיחסים המתוארים ״הכיוונים
 ישר הראש עם זקוף עמד שהקרבן ערתית
 צמודות והידיים קדימה מופנים והפנים
לגוף.״

 רי־ של גופתו לגבי פינקנזון ד״ר קובע
 תקועות: יריות ״ארבע מרון: בן־יוסף מונד

 על־ שנגרמו נזקים חודרות; יריות שמונה
ריקושט. אחרי רסיסים ידי

 בן־ של להנחה מתיחסים הכיוונים ״כל
קדימה,״ מופנים והגוף הראש עם זקוף אדם

 בן־ ג׳ורג׳ גופת על קרפלוס ד״ר קובע
 בראש, בגב; יריה פצעי ״שני שאמא: סלים
יר שתי נמצאו בבטן בקדקד; שחדרה יריד,
שמאל.״ מצד והמפסעה הבושת באזור יות

שב בית־משפט ״שום משפט. סיוטי
ל ידו יתן לא אינקביזיציה, שאיננו עולם

 קביעה המשפטי!״ היועץ של זו כמו בקשה
 הפעולה איש עורך־הדין, של זו דרמטית
 שופט לפני ירדור, יעקב ד״ר השמית,
מ הקפיצה באשקלון, חייבי אהרון השלום
הנוכחים. את מקומם

 המשפטית לשיטה בדבריו התכודן ירדור
האינקבי לפני שנים 1000 עוד שהונהגה

 זו, שיסה לפי המפורסמת. הספרדית זיציה
 כיום הנהוגה האקוזטורית מהשיטה השונה

 אין הדמוקראטיות, בארצות בבתי־המשפם
 הן מה או נאשם הוא במה יודע הנאשם
 העדויות את שומע אינו הוא נגדו. הראיות

 העדים. את לחקור הזדמנות לו אין ואף
 יודע והוא לידיעתו מובא לא פסק־הדין גם

 — גזר־הדין עליו שמוטל בעת רק עליו
הואשם. בהם מעשים על העונש
 ירדור, של אלה דברים לפני קלה שעה

לנ בך, גבריאל פרקליט־המדינה סגן תבע
הרמ בצורה בית־המשפט דלתות את עול

ה של עורכי־הדין בפני גם כלומר, טית.
 החקירה נערכת בקשתן שלפי משפחות

המוזת. לאחר
 למקרה זיקה לו שאין חוק על התסמך בך

 חקירה בין שווה גזירה גזר הוא הנדון.
 בטחון- חוק לפי הנערכת חקירה לבין זו

ירדור: עורך־הדין לעומתו טען המדינה.

1 1271 הזח העז?ס•


