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 מתכתבים אלפי
 אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוססקט
4185 ד. ת. תליאכיב,

ד ■0םם51בנ שנ ש

ת הוראה שי םי מע פר א, ש מ ת-ל עיוני ע ו פנו ע או טנו ק ז
ח׳ ת־־א ח׳ ר ן נ י מ י נ ד. 1□ ב 6ט 5ם7 5

ועמוסה חדישה משאית
לשעור ל״י 10.— במחיר

מ״סו . £ נו
1 * וערב בוקר כיתות

ם י נ ר ק ס כ א ^ ל

1 1 .ב\
7 1 ד7ו 1 7ן ת ו7

 פוקר לכיתות הרשמה החלה *
ערב - חדשים קורסים נפתחים ביוני 20ב*

1966 ומרץ ,1965 נובמבר הבחינות למועדי
 והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות
בערב 4—8 בבקר 8—1 והרשמה פרטים
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44 דררפ״ת
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)8 מעמוד (המשן

 ובעיקר נימוקים, כמר, משום הכל. מגלה
 השנים, 50 וכבוד עצמנו, כבוד משום

בזד״״ אטפל לא שנים, 50מ־ למעלה ואף
 דברים הם ״אלא בךגוריון: עתה התרתח

 שמץ אף בהם אין מאוד, מאוד חמורים
 מאשכול דורש אני כך ומשום אמת של

 — בישראל העם לכל שיגלה תוקף בכל
 לעתונים במכתב ואם בכנסת בהודעה אם

 היו שלא הדברים כל — ידו בחתימת
 כשר״בט־ או בראש־ממשלה אצלי בסדר

. . . ן ו  הדברים כל לעם להגיד חייב הוא ח
 עצמנו׳. כבוד ,משום עליהם מחפה שהוא

 בפני סתומים ברמזי־השמצה יסתפק אל
 יודיע אלא מפא׳׳י, במזכירות אנשים עשרות

 שפשעתי... הפשעים כל בישראל איש לכל
וישפוט!״ העם וידע

 - אתגר זה היה לא יאוש. מלחמת
 להבהיר מיהר ובן־גוריון איום. אם כי

 בעוד רק יתקיימו ״הבחירות היטב. זאת
 סיפק לי יהיה הרי חודשים. חמישה־ששה

המוע אין מדוע לעם בפרוטרוט להסביר
 לתפקיד מתאים המפלגה מרכז של מד

עליו.״ להטיל שאומרים
 כבר כי לצפות אפשרות אחרות: במלים

 במערכת בן־גוריון יפתת הקרוב בעתיד
 כי להניח, אף אפשר רצופה. השמצה
 כמה על חמורים בגילויים תלווה זו מערכו.

 אשבול, לוי של הפחות־נעימות הפעולות מן
 אף מיד שלו. הממשלתית הקאריירה במשך
 לבן- המסורים עתונאים כי שמועד״ הופצה
 על ״תיקים״ אספו כבר זלצעיריו גוריון
 מחכים רק הם וכי אשכול, של מעשיו
 להציף כדי הירוק, האור את יתן שהזקן

מרעישים. בגילויים הציבור את
 כה עד נחשבה תיקים שפתיחת מכיוון

 אלד, רמזים הבהירו יאוש, של . כנשק
 במלחמת־ בן־גוריון דויד הגיע היכן עד

שלו. הנקם

ריגול
ת א מן סודו ל כ ה

 כהן, אלי של משפטו נערך עוד כל
מצונ קטעים מלבד קבר. כמו דמשק שתקה

 על פירסום שום התירה לא בקפדנות, זרים
 בד, הצורר, על אפילו או המשפט, מהלך
הישראלי. השליח נתפס

 לראשונה. פיה את דמשק פתחה השבוע
 עוד כל כי להשערה, אישור נתנה בזאת

 להשמיע הבעת אנשי פחדו כהן, אלי הי
 — קשריו ועל פעולתו על כלשהן גירסות

להזימן. יוכל כי חשש מתוך
 אל- אמין סוריה נשיא הפר השקט את
 דמשקאי שבועון עם בראיון בעצמו. חאפז

 מנה והשיב הפרשה, בכל חלקו על התפאר
 הביאו הם כי טענו אשר למצרים, לוהטת
 הריגול של ביותר המוצלח השליח לגילוי

הישראלי.
 הראשונה דאגתו הקוראן. מן קטעים

 על הסיפורים את להפריך היתד, חאפז של
ה צמרת עם אלי של האינטימיים קשריו

 בכלא. כהן אלי את ״פגשתי סיפר: הוא בעת.
 הוא סיגריה. לו הצעתי שיחתנו כדי תוך
הצע שוב הפגישה בתום מעשן. שאינו ענד,
 יודע אני אותה. דחה ושוב סיגריה, לו תי

 — סיגריה בשביל הכל יעשה בכלא שאדם
 משמע אותה, דוחה הוא אם מעשן. הוא אם
 מתנזר הוא כי מעשן. אינו באמת הוא כי

תענוגות.״ של זה מסוג
היש של דמותו כי להקיש, ביקש מכך
 נכונה. אינה בעתונות, שצויידד, כפי ראלי,

 לא וממילא הוללות, חיי חי לא הוא כי
 מנהיגי אלה בחיים עמו להשתתף יכלו

 ,״״להיפך מכובדים. אישי־ציבור או המפלגה,
 היתר, כהן של עבודתו מהות ״כל הסביר,

 הפירסום מאורות רחוק בחשיבה, להימצא
 על הסיפורים שכל כך הגבוהה. והחברה
 כדי רק הומצאו הם מופרכים. — אורגיות

המדינה.״ ראשי של הטוב בשמם לפגוע
 למחרת חאפז: מפי אחר מעניין גילוי
 החוקרים לו הודיעו כהן, אלי של מעצרו

 שכנראה מוסלמי, ערבי צעיר נתפס כי
 נטע חאפז הישראלים. על־ידי בכסף ניקנה

 העצור. עם לראשונה שוחח ושם לכלא, מיד
 חקרתי הצבאי, במודיעין שירותי ״מימי

 כן, על סיפר. רבים,״ ישראליים מסתננים
 במוטל- חשד כהן, אלי את בראותו מייד

ה את להשמיע ממנו ביקש הוא מיותו.
 זאת. עשה כהן המוסלמיות. לתפילות פתיחה

מ קטעים כמה לי שיצטט ממנו ״ביקשתי
 טען ואחר־כו משהו, גימגם הוא הקוראן.
בהיותו סוריה את עזבו שהוריו שמכיוון

1448 חזה העולם


