
רוזנטל פרשן
אלטלינה + ישו

 על־ ייקבע עצמה ועדת־החקירד, הרכב כי
העליון. בית־המשפט נשיא ידי

ה הרשות את יסבך הדבר רוזנטל: טענת
 בית־ נשיא פוליטיים. בעניינים שופטת
 בשטחים מומחים לבהור יכול אינו המשפט

 כי ופרופסורים, אנשי־ציבור ומשונים, שונים
 את לפטור רק בא הדבר אותם. מכיר אינו

האחריות. מן הממשלה
 המוצע החוק רוזנטל: של אחרת טענה

 לוועדות־ הנוגעים הדינים כל את מאחד אינו
 של אפשרות בצד קיים יהיר, הוא חקירה.

 מטעם הכנסת, מטעם ועדת־חקירה מינוי
 והרמטכ״ל, שר־הבטחון ומטעם שר־הפנים

אחרים. חוקים לפי
ה החוק לפי סודיות. מסקנות •

ל הממשלה על חובה כל תחול לא מוצע,
 תוכל הממשלה הוועדה. מסקנות את פרסם

כליל. לגנזן ואף כסוד לשמרן
 כי מציע שפירא ישו. משפט •

 ועדות־ להקים יהיה שאסור בחוק ייקבע
 לשם ולא אקטואלי, עניין לשם אלא חקירה
 רוזנטל: כהגדרות ישנות. פרשיות חקירת

 מישפט של חוזרת לחקירה ועדה תוקם ״לא
אלטלינה.״ פרשת לחקירת או הנוצרי, ישו

מסויימות, ״פרשיות־רצח רוזנטל: טוען
 שכן וכל דד,־האף, יעקוב ברצח החל אף

 אחרית, פרשיות שכן וכל ארלוזורוב, רצח
 התיישנו, לא עדיין היסטורית, חלודה אף על

 מטפטף עוד ומפצע־נפש שריר, וצילן היות
 הווה ומשחית החי גוף־האומה לעורקי רעל

ועתיד.״
 של הביקורת עיקר אולם ל״זקן״. כן

 לגבי רפ״י של הביקורת את חופפת רוזנטל
לבון. פרשת

 להבא כי לקבוע החוק על רוזנטל: תובע
 חוץ חקירה, שום במדינה תיערך לא שוב

ו זה, חוק פי על אלא משטרתית, מחקירה
בו. המותקנים הסדרים לפי

 של טענתו את כמובן, תואמת, זו תביעה
 השרים שבעת לוועדת היה שאסור בן־גוריון,

 מסכם ה,,עסק־־,ביש״. פרשת לבירור להיכנס
 טעם ״אין רפ״י: בביטאון מאמרו את הוא

 מסוג חקירה כל באיסור (הצורך בהדגמת
 זקן של מאבקו באיזכור די כאן כי אחר),

 שאני בלי אף אותי, המארחת האכסניה
מבניה.״

הים
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 ארוכים חודשים לאתר מהצבא השתחררנו
ת, של  את ראינו האוניות. אל וחזרנו קרבי

 אבל בחזית, לשרותנו כהמשך בים שרותנו
אחרת. שחשב מי היה

ן היום זוכר אני  עוז־ עם פעם, נבחרתי אי
ה מן ירדנו הימאים. לוועד חבר, ד או ו ה
שיבת באנו תנו זרקו אבל הוועד, לי  משם או

נדהמנו.
שבו בחוף ב דרכו לא שמעולם אנשים י

 אבל השיחרור, במלחמת לחמו לא הם חזית.
 פרזיטים, קראו הם לנו שנאו. הס אותנו

שיבות שבאחת איך טוב, עדיין זוכר ואני  הי
 דר־ האונייה. מן גונב שאני אותי האשימו

)18 בעמוד (המשך

י נרצח קיצוני, דתי עסקן דה־האן, ♦ נ פ  ׳
 יעל־ידי בירושלים שנה מארבעים למעלה

לאומי. בוגד בו שראו השומר, אנשי
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אכסון לילות 10 כוללקבוצתיות טיסות
יום 31 — ציייד לונז־ין, לקופנהגן,
)$45.00 (כולל//יל 1,295.—
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14/8 ,7/8 ,17/7 יום), 44( ,3/7 ,26/6 המראות:

□ והי□ ״ ת צ ו ב * ק ם י כ ר ד ו מ
וכו׳ ארוחות סיורים, אכסון, כולל

יום 28 — איטליה, אנגליה, נורבגיה, לדניה,
י 2,445.--- ״ ת: )$315.00 (כולל ל או מר 31/7 ,24/7 ,10/7 ה

31 — אוסטריה אנגליה, נורבגיה, שודיה, לדניה,
ל־ 2,450 —

יום
28/7 ,21/7 ,7/7 ,30/6 :המראות )$330.00 (כולל״ר

יום 22 — אנגליה שודיה, נורבגיה, דניה, לאיטליה
22/7 : המראה )$300.00 (כולל ל״י 2,395.---

יום 24 — אנגליה שודיה, נורבגיה, לדניה,
 7/7 המראה: )$230.00 (כולל ״יל 2,520.

 נסיעות מס כוללים הנ״ל המחירים
או שלף הנסיעות לסוכן פנה

$ 4 $
לפחות. נוסעים 15ל־ *

 תל־אביב ,52233 טל. ,32 בן־יהודה רח׳
ירושלים ,23341 טלפון ,25 יפו רחוב
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