
במדינה
)4 מעמוד (המשך
 מאז הרגו, אלה רוצחים כי ״כן!״ מאליה:
 נשים גברים, אלפי אוויאן, הסכם חתימת
 ללא פשע, מכל חפים מוסלמים וילדים
מטרה. וללא אבחנה
 ״האם מעניינת: שאלה עתונאי שאל ואז

 עתונא• לאותו יהודים?״ גם למשפט יועמדו
המנג זו. בשאלה מטרה הסתם, מן היתר״

 יהודי את להמריץ המבקש הציוני, נון
ש תקוזה (מתון בהמוניהם להגר אלג׳יריה

 מבהילות. בידיעות מעוניין לישראל), יעלו
 היהודי מנגנון־השנור בהן מעוניין יותר עוד

 לסנסציית שנה בכל הזקוק בארצות־הברית,
מרעישות.

 אדם הוא שאנדרליי הצכאי. הארגון
 יועמדו הנכונה: התשובה את ענה לכן כן.

או ובכללם האו־אה־אס, רוצחי כל למשפט
יהודי. ממוצא שהם תם

ב שנה, חצי לפני בכך. הסתפק לא הוא
 שאנדר־ העלה הזה, העולם עורך עם שיחה

ה הצבאי הארגון בעיית את לראשונה ליי
 על־ידי לדבריו, שהוקם, באוראן יהודי

 בלתי־ חלק הפך זה ארגון מישראל. שליחים
 אוראן את שהפך והוא האו־אה־אס, של נפרד
 ביותר החמורים הרציחות ממוקדי לאחד
).1269 הזה (העולם כולה בארץ

 נציגי עם בשיחות וגם שיחה, באותה
 שאנדרליי הודיע העולמי, היהודי הקונגרס

האר הצטרפות כי להניח מוכן הפל״ן כי
 אחרי במקרה, באה לאו־אה־אם היהודי גון

 עליי והפיקוח לישראל עלו ממפקדיו שכמה
 שאים־ הסבר זה היה הציונים. מידי נשמט

בכבוד. נסיגה דיים היה־ למוסדות שר
 החל הרמז, את הבין גולדמן דר׳ ואמנם,

 בעניין ישראל ממשלת על רב לחץ מפעיל
 ן הארג הועילה: לא ההתערבות אולם זה.

המח של נושא־כליה נשאר היהודי הצבאי
הרצחנית. הפאשיסטית תרת

 המסקנות. את שאנדרליי הסיק השבוע
 הראשונה, בפעם גילה, הניו־יורקי בראיון

 עם פעולה משתף יהודי צבאי ארגון כי
 יועמדו לו שהאחראים ורמז האו־אה־אם,

לדין. היום בבוא
הידי אין כאן עד רבים. אייבמנים

 מאלף, שיבוש חל בהמשך אך כוזבת. עה
זדוני. וכנראה

 ה־ מרוצחי כמה שאנדרליי נשאל כאשר
 כי אמר לדין, לדעתו, יועמדו, או־אה־אס

 ניחושים כדי תוך מראש. זאת להעריך קשה
 מתקבל 600 של מספר אם המראיין שאל

 זה דעתו: את שאנדרליי הביע הדעת. על
הצרפ כי בחשבון לוקחים אם קטן, מספר

ש עמם מבני אלף 50 להורג הוציאו תים
הנאצים. עם פעולה שיתפו

 כלל נגע לא הראיון של הזה הקטע כל
 האו־אה־ אנשי כל על בו דובר — ליהודים

 על־ידי אך והעדות. הלאומים כל בני אם,
 בישראל, עתונים כמה הצליחו זריזה עריכה

 הרושם את להעביר ישראל, קול ובראשם
 משמע: יהודים. 600מ־ בלמעלה המדובר כי

 מירחץ־דמים, בפני עומדים אלג׳יריה יהודי
מועד. בעוד להסתלק להם ומוטב
ה הפיץ בו שבוע 'באותו קרה זה כל
 ה־ אל מיוחדים כרוזים באלג׳יריה פל״,

 את לנטוש להם קרא היהודית, אדכלוסיה
 אייכמניש בשורותיו (״הכולל האו־אה־אס

 אלג׳יריה בבניין שכם ולהטות רבים!״)
החופשית.

ה ת ה ־ ת י  ב
ל ט ירח ש ס גו או

חו את השבוע העסיקה מוזרה תעלומה
 קיים מתי בישראל: הפוליטי ההומור בבי
הפל״ן? עם מגע גולדמן נחום דר׳

ה בין משרד־החוץ, את מרגיז זה מגע
הרש המגמה את נוגד שהוא מפני שאר׳
 ש־ אלג׳יריה יהודי את לשכנע — מית

להס להם מוטב וכי שואה, להם צפוייה
 עמל גולדמן דר׳ לעיל). (ראה מייד תלק
 שהנושא מכיוון זה, מגע לקיים זכותו על

ליש נוגע שאינו מקומי, יהודי עניין הוא
 טכסיסים כמה נקט כך כדי תוך אך ראל•

ביותר. מוזרים
 הראשונה בפעם פתח הוא גולדמן: הודיע

ש אחרי רק וזה ,1962 בינואר זה במגע
 ז׳וקס, אלג׳יריה, לענייני הצרפתי השר
 פעל, שגולדמן משמע זאת. לעשות לו יעץ

צרפתית. הנחייה פי על למעשה,
 המתווך כי נתפרסם ימים כמה אחרי

 שלא לשעבר, פראג אסיר אורן, מרדכי היה
 פעולה שום עשתה (שלא מפ״ם כנציג פעל

ה בשם אלא החופשית), אלג׳יריה למען
 את לדבריו, הכין, אורן העולמי. קונגרס
הפל״ן. עם גולדמן פגישת

היה זה כל הגנה. כמקום טישטוש
 )1285( הזה העולם פירסם לולא ויפה, טוב
פגי על הפל״ן נציג של הרשמי הדו״ח את

 קובע זה דו״ח גולדמן. עם הראשונה שתו
 באוגוסט בשווייץ, התקיימה הפגישה כי

1961.
ל לא אישית, לגולדמן רק נוגע זה גם

 קיים הקונגרס כי העולמי. היהודי קונגרס
 נציג ארוכות. שנים במשך הפל״ן עם מגע

 בקונגרסים פעמים כמה השתתף הפל״ן
 נציג הוא שמזכירם בפירנצה, הים־תיכוניים

 מממן היהודי ושהקונגרס היהודי, הקונגרס
ה המשלחת מן חלק עזב 1958ב־ אותם.

 אנשי השתתפות בגלל הקונגרס את צרפתית
הפל״ן.

 ,להיפך אלה. במגעים פסול כל היה לא
 בכך רצתה אילו חשוב, פרי לשאת יכלו הם

 גולדמן שדר׳ רק מוזר ישראל. ממשלת
ב להגן תחת ולטשטשם, להעלים מנסה
מעשיו. על זקופה קומה

דת
ח לו כי ת ר סנ חו מ
מב הרוסה משפחה היתד, ויניק ״משפחת

״ה־ סחטנות!״ — שמקצועה מוסרית חינה

תצפית
שמורות הזכויות כל

על בהתמקחות תפקיד למלא עשויים מתים פליטים •
 את המזכיר חדש, מחוכם בקו תנקוט ישראל ממשלת ערם. פליטי גורל

 מספר כי סבורים הישראליים שהמומחים מאחר גוגול. של המתות הנשמות
 להודיע ישראל ממשלת עשוייה פטירות, על אי־הודעה בגלל מנופח, הפליטים

— מסויים למספר שמעל הפליטים כ? את לקלוט מוכנה שהיא ג׳ונסון לג׳וזף
מזמן. שמתו בפליטים שהמדובר הנחה מתון
 הרכוש על גם קשה למערכה מתכוננת ישראל ממשלת •

שלושה כעוד האו״ם, עצרת של הקרום במושב הנטוש, הערכי
ם. שי ד  מינוי על החלמה להעביר יצליחו שהערבים האפשרות לקראת חו
 רשימה בדחיפות להכין הוראה החוץ משרד נתן זה, רכוש על זר אפוטרופוס

 נגרית תביעה להגיש כדי יערב, בארצות שניטש היהודיות הקהילות רכוש של
בינלאומי. אפוטרופוס למינוי משלה,

אישים כניסת עם בינלאומיים, ממדים תקבל גולן ג׳ו פרשת •
 פירנצה עירית ראש לה־פירה, וג׳ורג׳ למערכה. ראשונה ממדרגה בינלאומיים

עשוי אישי, עלבון בפרשה דואה באיטליה, האישים מחשובי ואחד לשעבר
 הקשורים אחרים אישים יעשו כמוהו ישראל. שגרירות על רב לחץ להפעיל

מנרס־ פיאר נם ואולי סנגאל נשיא ביניהם — גולן שיוזם האפריקאי בקונגרס
אפריקה. ברחבי ביחוד למשרד־יהחוץ, עצום נזק להביא ׳עלול העניין פראנס.

ישראל רכבת הוצאת להתבצע: העשויה כלכלית תוכנית •
 הממשלה תקציב יחדל כך על־ידי עצמאית. לרשות והפיכתה התחבורה ממשרד
פרטי. מסחרי עסק כל כמו לכסותם תצטרך והיא גרעונותיה את לכסות

הי ידועים ומשפחתו דיניק) (ישראל חטוף
למשטרה!״ טב

 אגודת יח״כ שהשמיע אלה, משפטים שני
 שונות, בהזדמנויות לורנץ שלמה ישראל

 לתביעה עילה למשפחה לשמש עלולות היו
 על־ידי נאמרו אלמלא דיבה, הוצאת על

יש ניסה השבוע הכנסת. במת מעל הח״ב
 הרב מואשם שבחטיפתו הנער ויניק, ראל

 לורנץ של האשמותיו את לברר מנדלסון,
בבית־המשפט.

פומבי: במכתב אליו פנה הוא
ב על־ידך הוגדרתי מטה, החתום ״אני

 (אני ומשפחתי. אני המשטרה כלקוח כנסת
נפ ואבי מאחר לאמי, מתכוון שהנך מניח

 את מכחישה המשטרה תינוק). כשהייתי טר
דבריך.

 על בהודעה דבריך את פרסמת ״אתה
 שעלה דבר יומיים, עתונים בשני שלם עמוד

ה לך באם לירות. אלפי ולמפלגתך לך
להס מבלי דבריך באחריות לשאת אומץ
 לחזור מתבקש הנך חסינותו, מאחורי תתר

 אודותי בכנסת שאמרת הדברים אותם על
 העתון מערכת אל במכתב אמי, ואודות

 שתוסיף מבלי זו הודעתי התפרסמה בו
 תוכיח אתה בזה בכנסת. דבריך שאלה
 הוצאת על לדין הנתבע להיות מפחד שאינך
דיבה.

 מ״ויקרא״ הפסוק לך להוסיף צורך ״היש
 הנך שמא או בעמך״? רכיל תלך ״אל

 מצווה של מכיבודה משוחרר שאתה חושב
זו?

 וותר אותי. השמצת שאתה טוען ״אני
 בתי־המשפט דין עליך וקבל חסינותך על
 שלה המחוקקים בבית אשר המדינה, של

יושב.״ אתה
תל־אביב ויניק, ישראל

גזשב״ב הביגץגריגד זזג
ההתפטרויות, גל לאחר שכר. העלאת לקבל עשויים השוטרים •

 לשוטרים להעניק הצעה מתגבשת המשטרה, שורות את שנים שלוש מזה המרוקן
 עבור לתשלום יזכו משכורת, תוספת מלבד יותר. טובים ושכר עבודה תנאי

שונות. והטבות פנסיה נוספות, שעות
בחיפושי גם יעסוק וולפסון אייזיק האנגלי המיליונר •
 לחיפושי־נפט לפידות חברת ניהלה חודשים שבמשך אחרי כארץ. נפט

חברת עם הסכם על לחתום עומדת היא דלק, השיווק חברת עם משא-ומתן

לוולפסון. השייכת פז, השיווק
חוק הצעת החדר. מין עז עוד להוציא עומדת הכנסת •

 לאסור דיקטטוריות סמכויות והמשטרה הפנים לשרי להעניק שנועדה הבטיחות,
 תצומצם המשתתפים, לבטחון דאגה של באיצטלה בארץ, פומביות אסיפות
בלבד, השמיים כיפת תחת לאסיפות תוגבל הסמכות דרסטי. באופן כנראה
קיימים. חוקים על־ידי ממילא מוסדרת הסגורים האולמות שבטיחות הנחה מתוך
 עידכון בעיית את חוקי באופן להסדיר הדרישה תעלה •

שבאשדוד מאחר והחזקתם. המקומיות לרשויות הבוחרים פנקסי
 בדרך ולמנוע הפנקס בהכנת לחבל המקומיות הבחירות ועדי הצליחו ובירוחס

בכנסת. זו בעייה תועלה ,במועדן מקומיות בחירות של קיומן את זו
בימים לקבל עשויה יוסל׳ה להחזרת הפועלת החזית •

ם בי רו ק ה ה ד תו ת. ע פ ס  בעבר ניסו יוסל׳ה להחזרת הוועד בעקבות נו
 מחוסר דעכו אולם התיכוניים, בתי־תספר תלמידי מקרב דומים וועדים לקום
אירגן וסביבתה, מתל־אביב תיכוניים תלמידי וועד הוקם השבוע מארגן. כוח

 — פעולותיו והשמיניות. השביעיות תלמידי בין נרחבת והתנדבות ׳הסברה פעולת
 הקרוב השישי ביום שייערך יוסל׳ה, החזרת למען ערב־מודאה השאר: בין

לחזית רציני מימד־כוח להוסיף עשויות — בתל־אביב מקסים קולנוע באולם
הילדים. חטיפות נגד המתגבשת

חברת מקומי. מעץ שייוצרו גפרורים להדליק תוכל בקרוב •
 יחולו כן בארץ. שגודלו צפצפה מעצי הגפרורים את לייצר נסיונות ׳עורכת נור

הגפרורים מחיר עשוי מכך כתוצאה הקופסה. של המקובלת בצורתה שינויים

לרדת.1,
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