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צאות ם הגרלת תו  הפרסי

הלועופפת׳ ״החליפה מבצע
״סבנה״ חב׳ עם פעולה בשתוף ״איוניר״ חנויות ע״י המאורגן

הזכיות רשימת

 וחזרה פריז לבריסל, טיסה 1979 מס׳
 וחזרה לאתונה טיסה 1055 מם׳

ס״א ל״י 150- בשווי נ׳רסי חליפות 3 1105 ,1038 ,1025
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 תיקי 25
נסיעה

 נחלת ברח׳ שחם, פרסום למשרד לפנות מתבקשים הזכיות בעלי
 החל אחה״צ, 5 עד בבקר 8 השעות בין תל־אביב, ,47 בנימין

מתאים. אשור קבלת לשם ,28.1.62 מיום

על הנודע ההודי הספר הופיע

חופשית אהבה

ד₪1ו ״קמה
ה שאין הספר מ  בין לו דו
מעולם שהוצאו האהבה ספרי

 האכזוטית הגישה
חושנית לאהבה
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 כיס בהוצאת עברי, תרגום
ל׳׳י. 1.20 העתונים. דוכני בכל

ה ש א י

ה י ר ה ב ההרצאה
באגודה

: ביותר הנאת המתנה האנזבורגההיה
שרמן של ספרו א פ׳ פרו אביב הר

אמהות' ״לקראת 1.31.1962
הספרים חנויות בכל להשיג

)6 מעמוד (המשך
 ש־ מתוך אד אדישות, מתוך לא רוח,

 את המתרחש״. הבנת להכרתי חדרה ״טרם
 הזמן. כל יפה מבין הנני סביבי המתרחש

לה: מקורות כמה תגובתי, אך
מלא, פנימי־מצפוני בטחון הרגשת (א)

 שמץ לגרום כדי בו שיש דבר עשיתי לא כי
 לענייניה. או המדינה לבטחון נזק של

 כי טוען אינו שופטי של פסק־דינם אפילו
 לגרום היה שיכול משהו למישהו מסרתי

כזה. נזק
 היה במלואו, המשפט מהלך נתפרסם אילו
 בשל הורשעתי למעשה כי לכל, מתברר
ל קטלני, חוק שבאותו המשפטית ההנחה

 שהש.ב. מי עם מגע אדם קיים אם פיה,
 הסברו ואין זר״, ב״סוכן מגדירו או מחזיקו

או רואים — השופטים בעיני סביר נמצא
 להיות מבלי סודיות, ידיעות מסר כאילו תו

חמור. עונש ודינו לכך, מוסמך
 חוק, אותו פירושי לפי סודית״ ״ידיעה

 כל שבעולם. דבר כל כמעט להיחשב יכול
חוק שאותו הוא: במשפטי איפוא, שהוכח,

לחי מכשיר לשמש ועלול הוא, קטלני —
 אם לחסלו. הש.ב. שברצון אדם כל סול

 — שהוא כמות בתוקפו זה חוק יישאר
זה. מסוג היחיד ד,קרבן אני אהיה לא ודאי

 והערכים הרעיונות כי המלא, בטחוני <ב)
 — רבות שנים מזה לוחם הנני שלמענם

 הכנסתי אף אלא לבית־כלא, הכנסתי רק לא
 האמת להמיתם. כדי בה אין לבור־קבר,

 סופה עמוק, יקברוה אם אף ההיסטורית
מארץ. שתצמח

 לכך להגיע הפיזיים כוחותי לי יעמדו אם
 מה מכרעת. חשיבות אין לכך — לא או

 חיה אלה רעיונות על והשמעתי שכתבתי
פריו. יתן ואף יבוא ויום יחיה,

 ישראל על ספרי גם כי היא, תקוותי
הגור אחד לפחות שהוא הערבי, והעולם

 יראה הוא אף — באתני אשר לרעה מים
 לטפל אוכל שלא היה נגזר אילו אף אור.

 הנעשה הסופי, ובליטושו בעידכונו בעצמי
ספר הדפסת של האחרון בשלב כלל בדרך

 ואני בלעדי, גם להעשות הדבר יכול —
 ולפי הנכונה בשעה ייעשה עשה כי מקוזה
וטעמי. רוחי

שנג הראשון איני הראשון״. ״איני
 בכללו. ובעולם אנו בעולמנו עוול לו רם

 גבוה, מחיר שילימו ממני וטובים גדולים
 מאבקם בגלל המחיר, במלוא אף לעתים

המכ באחד נשגבים. לרעיונות ונאמנותם
 צויין אלה בימים שקיבלתי הרבים תבים

 אשר שאדם היא, החיים של אירוניה כי
 ובנסיבות שונות בארצות בשליחויות פעל

 בסכנה פעם לא נתון והיה כל־כך, משונות
ה למען פעולות בשל לבית־סוהר ליפול
עצ תקומת ולמען היהודית הלאומית תחייה
 דווקא — בארצו ישראל עם של מאותו
בבית־סוהר. שתושיבו היא ישראל מדינת
 ועל היטב לי הידועה האמת יסוד על
 המחוזי בבית־המשפט משפטי מהלך יסוד

 של לפסק־דין אזכה כי האמנתי בחיפה,
 הסבל על פיצוי משום בו שיהיה צדק,

 לפני זו, פרשה החלה מאז בחלקי שנפל
 אקווה עתה חודשים. ושלושה שנים שלוש

 בסופו וכי העליון, בבית־המשפט אזכה כי
 לא על עוול לי לעשות יינתן לא דבר של

בכפי. עוון
 לבית־הכלא, ללכת איאלץ אם ובינתיים,

השלי בשרשרת נוספת כשליחות זאת אראה
 והפעם חיי, בימי שמילאתי השונות חויות

הישר הדמוקראטיה על במאבק שליחות
 לפקוח כדי זו בפרשה בה יהיה אם אלית:

 חוק שבאותו הסכנות על הציבור עיני את
 מכך, הנאותות המסקנות את ויסיקו קטלני
 זומנה אשר הייסורים מנת את באהבה אקבל

לי.
הסולידא האמון, רחשי היטב לי ידועים

 לי רוחשים אשר העמוקה והידידות ריות
 בארץ האנשים מטובי רבים־דבים ולמאבקי

 והביקורים המברקים המכתבים, זרם הזאת.
 פסק־ פירסום מאז זכיתי להם האישיים

 בי ונוסכים לכך, עדות הם אף הדין,
 לנצח. הצדק סוף כי ואמונה פנימי שקט

להו במאמצים לצידי התנועה של עמידתה
 קיבוצי והתייצבות הצדקתי, את לאור ציא

ו עידוד מקורות — זה מאבקי מאחורי
ולבני־ביתי. לי הם עמוק מוסרי סיפוק

 וחזקה במאבק, אמשיך אלה כל בכוח
בו. לזכות תקודתי

מרחביים יחסים
ת ח ש שי ד חו ה

 לפני קרה כי אף השבוע, רק נודע הדבר
שבועות. שלושה
דה־גול, הנשיא אצל קבלת-הפנים .בעת

ה בין היה החדשה, האזרחית השנה לרגל
ה רבם קפלן, הרב גם המוזמנים אורחים

ה הברכה לאחר צרפת. יהודי של ראשי
 דברים והנשיא הרב החליפו מסורתית,

קצרים:
 להביע לי הרשה הנשיא״ ״כבוד הרב:
 בני לגורל העמוקה חרדתי את באוזניך

אלג׳יריה.״ יהודי דתי,
 יש ישראל. מדינת קיימת ״הרי הנשיא:

ללכת.״ לאן להם
 אזרחי הם אלג׳יריה יהודי ״אבל הרב:

הצרפתית!״ הרפובליקה
ב מכירים האלג׳ירים גם ״האם הנשיא:

אלג׳יריה?״ יהודי של זה מעמדם
המשך. היה לא לשיחה

דת
ת אלוה■ ו א ב צ

 למעמדו מגיע היה לא שפירא חיים משה
 נוקבת בצורה להתבטא ידע לא אילו הרם

 ב־ מחדש זאת הוכיח מכבר לא וחריפה.
 רבנים במסיבת הותקף כאשר ניו־יורק,

 טען אף אחד רב קיצוניים. אדוקים על־ידי
 לחוק- להסכים לשפירא היה אסור כי

חיפה. על חל שאינו השבת,
שו אני הראשונה ״בפעם שפירא: השיב

שלו לכבוש מצליח צבא שאם עכשיו מע
לת מצליח ואינו מדינה, של רבעים שה
 מכל להיסוג עליו — אחת עיר עוד פוס

 שלא עיר אותה בגלל רק שכבש, השטח
לכד.״

ד  איס- הירהורים צבאי. מימשר עו
 הליגה חברי את הרגיזו אלה טראטגיים

 עלון השבוע שהוציאו דתית, כפיה למניעת
הלי מטרת של (ראשי־התיבות לכד בשם
 ״נישואין היא: שסיסמתם העורכים, גה).

 חופש — כבלים ללא שבת — אזרחיים
ה שער על המובאה את שמו התפריט״,

השר: לכבוד הבאות השאלות■ בתוספת עלון,
צבאו אורגנו כיבוש איזה ״לצורך ׳9

תיך?״
 הם מה הכבושות. בערים ״בתינו •י׳

הפולשים?״ הם ומי
 עלינו לכפות מנסה הנך כי ״התודה 9
כובש?״ צבא חוקי

מנגנון
ת חזון מו צ ע ה

 כקונסול תפקידו את סיים אליאב ״ד״ר
 סיום עם שבועיים, לפני בניו־יורק ישראל

 דובר הודיע כך השגרתית,״ תקופת־כהונתו
 בכך. מעוניין שהיה מי לכל משרד־החוץ

בחופשה. עתה אליאב נמצא הדובר, לדברי
 היתד, במשרד־החוץ אנשים לכמה ואולם

 של תפקידו סיום לסיבת אחרת, גירסה
 דר׳ הקודם, בשמו יותר הידוע — אליאב
 של הכוכבים אחד שהיה לובוצקי, בנימין

שהצט לפני בארץ, הרביזיוניסטית התנועה
במלחמת־העצמאות. למפא״י רף

 אליאב בא בניו־יורק, תפקידו בתוקף כי
 האיש, של עצמותיו העלאת בעיית עם במגע

 ז׳בוטינסקי. ואב לגדולה: פעם אותו שהעלה
 היהודיים המוסדות לפניות הכתובת היה הוא

העצ את להעביר שדרשו בארצות־הברית,
 כי נתברר, כך כדי תוך לישראל. מות

 לטובת פעל ואף לכך, מתנגד אינו אליאב
העניין.
החוץ, משרד לראשי וסימן אות זה היה

מדי. רב זמן בתפקדיו, אליאב שרת אכן כי

מעזפט
ת רו כ •שנה הי

 בן־מאיר ישראל הרב כאשר ימים היו
 רוזנברג) הקודם, בשמו אז נקרא (שעוד

 ה־ הח״כ כאשר זה היה שופטים. אהב לא
 עסקות־ בעוון למשפט הועמד דתי־לאומי

 תוך השמיע אותו, שזיכה השופט, מטבע.
 אופיו על מחמיאים בלתי דברים כך כדי

ומהימנותו.
 ההזדמנות בן־מאיר לח״כ ניתנה השבוע

מרוש שופטים של התמנותם את למנוע
 בן־ הפך מפא״י, בעזרת בעתיד. כאלה עים

יש שופטי את הממנה חבר־הודעדה מאיר
_______ ____________ .,ראל

2 + 4 +  בן־מאיר של שמו נקשר כך .3
 מערכת־המשפט של בדרכה נוסף בתמרור

 חלק היה לוועדה מינויו כי הישראלית.
 של גמורה להשתלטות שהביא ממיבצע

הנידון). (ראה המשפט מערכת על מפא״י

 נשיא על־ידי נזתנזנים השופטים אמנם •
המל פי על לפעול חייב הלה אך המזינה,

הוועדה. צת
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