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במדינה
)18 מעמוד (המשך

 כעלם ומה לביון? המוסד של כארגוני־בת
בישראל?

 פועלים בישראל כי חשש יש האם
 לא — המוסד כסוכני אמריקאיים סטודנטים

ה את לעורר כדי אלא ריגול, לצורכי רק
 ברית־ נגד למאבק הישראליים סטודנטים
 וכדי אמריקאיים, אינטרסים למען המועצות,

 ב־ האמריקאי הקו נגד פעולה מהם למנוע
ובו׳? וזיאט־נאם,

 האמריקאי מוסד־הביון משקיע האם 4
בישראל? הסטודנטים על להשפיע כדי כסף
 האמריקאית ההתאחדות הזמינה האם 4!

 ואם לארצות־הברית, ישראליים סטודנטים
מטרה? לאיזו — כן

תעלומות
הגבולי עד מוות
 היה אל־זועבי איברהים מוחמר של שמו
 לרוב, בעתונים. מאד קרובות לעתים מופיע

למערכת. המכתבים במדורי זה היה
 שליד סולם כפר בן הג׳ינג׳י, הצעיר

 עתונאי. להיות מאודו בכל רצה נצרת,
 בית־ספר סיים הוא

 למצב נקלע תיכון,
המשכי של הרגיל

בישר הערביים לים
 למצוא הקושי אל:

ה הולמת. תעסוקה
נר הגואלת תקווה

ויו יותר לו אתה
 עבודה בצורת תר

עיתונאית.
כשג ביקורים

 לפני עוד רירות.
 כאשר שנים, מספר

 את עבר יאושו, גבר
 כאשר לירדן. הגבול

 אל־ סייף־אל־דין ח״ב דודו, לו עזר חזר,
 התחייב כי ייתכן מהתסבוכת. לצאת זועבי,
זאת. חמורת ואינפורמציה שירותים לספק

 לו הובטח עתונאי. להיות ניסה שוב
 הדו־ אך — אל־מוצאוור בדו־שבועון מקום

 בשבילו מקום יש כי לו רמזו נסגר. שבועון
קיצו הונהגו אז בדיוק אך — באל־יום

לאחרו ההסתדרותי־ממשלתי. בבטאון צים
ב החינוך הד במערכת לבחינה ניגש נה

מתאים. נמצא לא אך — ערבית
בשגרי לבקר הירבה כי סיפרו חברים

 לספר, ידעו אף הם בהרצליה. קובה רות
האלה. הקשרים את יעמיק לבל הוזהר כי

 שבועות שלושה לפני כתי ירו מדוע
ה נוספת. פעם אל־זועבי של שמו הוזכר
 כמעט, המדינה עתוני כל על־ידי פעם:

 תהיה כי היה, נידמה ישראל. קול ועל־ידי
 אמרה, ההודעה כי האחרונה. הפעם זו

 מישמר על־ידי נהרג 28ד,־ בן שמוחמד
ל הגבול את לעבור שניסה שעה צד,״ל,
עזה. רצועת
 את ולהטריד לצוץ המשיך השם אך

תנו את חוקרים החלו הם מכריו. מנוחת
 היעלמו ערב כי גילו האחרונות, עותיו

שטיין מרדכי עורך־הדין של במשרדו היה

 בשעה משרדו את עזב הוא בתל־אביב.
ב מסתפר נראה הוא ששי, ביום ,14.40

 להגיע הצליח איך שעתיים. כעבור עפולה
סדירה? תחבורה באין בערב־שבת, לגבול,

 השבוע שאל הממשלה, ראש אל במכתב
ה מעבר האם ונהרג? נורה מדוע שטיין:

מיתה? המחייבת עבירה הוא גבול
 שנהרג בעת כי נאמר, הרישמית בהודעה

ש מיסמכים, אל־זועבי של בכיסו נמצאו
 עם במגע לבוא התכוון הוא כי העידו

 ההגיון, כללי כל לפי המצרי. המודיעין
 מראש. כך על ידעו שהורגיו ייתכן לא

 הסובבת החריפה החשדנות באווירת אבל
ה על ערבי צעיר הריגת של מיקרה כל

 מוכנים אל־זועבי של קרוביו היו גבול,
 או — מראש זאת ידעו אולי לשאול:

בו? ירו ולכן — לשוא בכך חשדו

ערד
ה דרך ש חד
 העתיד מפות גבי על יותר קיימת היא
 בה שהוקם לפני עוד אבל במציאות. מאשר
הנצי לשם שירדו ולפני הראשון, הצריף

 דבק משרד־העבודה, של הראשונים גים
 ייבחרו שמייסדיה עיר מיוחד: צביון בערד

חדשים. שתקלוט ותיקים, של עיר בקפידה,
 לבאר־ ערד את עתה מקשר מצויין כביש

ב מעטים אזרחים רק אבל ולסדום. שבע
בה. נעשה מה יודעים מדינה
 כאשר הקרוב, בעתיד ישתנה זה מצב

 המקומית. למועצה מערכת־הבחירות תחל
יל אלה בחירות כי העובדה, בגלל בעיקר

המו לתחום מעבר החורגת משמעות בשו
 את לפענח ינסו המפלגות כל ניציפלי.
 של פוליטי כמישאל גם ההתמודדות תוצאות

רשמית. קלפי ליד הבוחרים, דעת
 גושים שני יתחרו המומחים. ועדת

 מפ״ם־ של שני המערך, של אחד גדולים:
 רשימה תעמוד ביניהם רפ״י־גח״ל־דתיים.

 כבר שראשיה חדש, נוח !— הזה העולם של
 לשום להצטרף מעוניינים אנו ״אין הכריזו:

 בתוכנית־הפעולה בנציג נתמוך קואליציה.
תמורה.״ כך על נדרוש ולא לנו, שייראו

 חופש־ על לשמור יוכלו זו בצורה
 המוניציפלי: במישור חידוש יהוו פעילה,

 החדשה הרשימה ניגשה המצע לשאלת ום
 אד של ועדת־חקירה הורכבה חדשה. בדרך

 פומביות ישיבות שתי שתקיים שי־מקצוע,
ה חברי הבא. בשבוע בערד, העם בבית

 מתושבי וחוות־דעת עדויות יגבו ועדה•
 ראש־המועצה, הבטחת את קיבלו וכבר ערד,
לפניה. שיופיע חיימוני, זאב מפ״ם איש

 ועדת־ בידי שיהיה החומר סמך על
 בעיותיה הן מה המומחים יקבעו החקירה,

המלצו לפתרונן. לגשת יש וכיצד ערד, של
 העולם רשימת לנציגי בסים יהוד תיה
• מצעם. את לחבר כדי חדש כוח — הזה

זכרוני, אמנון עו״ד הוועדה: חברי •
 באוניברסיטה לחינוך (מרצה כספי משה ד״ר

 ממרין ג׳ורג׳ ד״ר בירושלים), העברית
 תל־אביב), באוניברסיטת לפסיכולוגיה (מרצה

 אורי סגל, שמואל עו׳׳ד אבנרי, אורי ח״ב
בעףז־ד המתיישבים מראשוני רביד, ונירה פראנק

 בכיכר השבוע שהוצבו מרשימים, ברזל תרנגולי שניהשבוע המוגה
הקי־ של כפיו יצירי הם התרנגולים בתל־אביב. דיזנגוף

המר בכיכר שיוצבו כדי אמריקאי, מהנדס על־ידי נרכשו והם ,מעברו! מן בצלאל ברצניק
 במיקצועו. פסל אינו )52( מן שבארצות־הברית. לוס־אנג׳לס של החדש המסחרי באיזור כזית
הקטן. בנו בהשפעת לפסל החל הוא סנדלרות. דווקא: אחר במקצוע בקיבוצו עוסק הוא
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