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אל הגדול ביולים שר ת בי עו צו ק מ האלקטרוניקה ל

 הישראלי האזרח את בילבל לא דבר שום
 הפליטים לגבי ממשלתו עמדת כמו השבוע

לגדה. מעבר־הירדן לחזור המבקשים
ה הפליטים רוב שוכנעו הכיבוש למחרת

 ב־ תמיד ולא לירדן, מעבר אל לברוח אלה
 החוזרים ראשוני השבוע׳ טענו, דברי־נועם.
מ גורשו הם הכיבוש אחרי לקלקיליה:

כתבת). (ראה הירדן אל ישר הועברו בתיהם,
 בעולם לישראל האהדה כאשר מכן, לאחר

 הממשלה החליטה תלול, באופן ירדה
להזור. האלה הפליטים לכל להרשות

 לא פליט שום כי הממשלה קבעה השבוע
 פירוש החודש. סוף אחרי לחזור יורשה
 לא הפליטים של הגדול רובם למעשה: הדבר,
לשוב. יוכלו

 ביצוע כי ברור ומכאן. מבאן קרחים
 בעולם, ישראל ריח את תבאיש זו החלטה
 שהתייצבו אנשי־המצפון את ממנה תרחיק
 לערבים תספק היא המלחמה. ערב לימינה

 חדש אנטי־ישראלי למסע אידיאלי חומר־גלם
באו״ם.

 כל על ישראל את תשניא היא ובעיקר:
 ■מנותקים יישארו שקרוביהם הגדה׳ תושבי
ל ינסו אלה אם תגבר עוד זו שינאה מהם.
וייהרגו. כלתי־חוקי, באופן חזור
ה מתכוונת אם הטעם? היה מד, כן, אם

 מרגשות שתתעלם מדיניות לנהל ממשלה
 מדוע העולמית, ומדעת־הקהל הגדה חושבי

רבבות? החודש מוחזרים
 הלבבות את לרכוש להיפך, רוצים, ואם

 הטעם מה — שלום של אקלים ליצור כדי
שרירותי? באופן התאריך את להגביל

 לממשלת לתעלומה: אחד פתרון רק יש
 אין מדיניות. שום אין הלאומי״ ״הליכוד

 מיטלטלת והיא רוצה, היא מה יודעת היא
 מפוברקת דעת־קהל של גליה על ואנה אנה

והפכפכה.
לבאות. טוב סימן זה אין

תעלומות
**  _ הרג מי

ת היו״ר? א
 ביום אמר יותר,״ חכמים נהיה ״מחר

 סביר עובד קריג, נורברט האחרון השבת
 היעלמו על בפראג, ארצות־הברית בשגרירות

ג׳ורדן. צ׳ארלס הג׳וינט, יו״ר של
 יותר: חכמים כולם היו למחרת ואכן,

 נקראו ג׳ורדן, של אחיינו קפלן, ופול קריג
 צפה שנמצאה היו״ר, שיל גופתו את לזהות
תצ׳כית. הבירה בלב מולדבה׳ בנהר

 משירד כן, לפני יומיים נעלם ג׳ורדן
אמרי עתון לקנות אפסלאנאד, ממלון־הפאר

 אבל הרשמית. הגירסד. לפחות זוהי קאי•
האמרי בצבא בדימוס קולנל ווכטל, ברום
 מקבל אינו — מלב״ן סגן־נשיא וכיום קאי׳

זו: גירסה
 לאמצע עד בישראל ששה ווכטל, לדעת
 יתכן לא ידידו׳ להלוויית טס כאשר השבוע,
 אספלאנאד מלון את היטב מכיר ״אני הדבר:

 צורן■ אין זרים. עתונים לממכר דוכן בו יש
אמריקאי.״ עתון לקניית ממנו, לצאת

ה לדברי יתר־על־כן, גירסות. ■שתי
ל לצלצל די האישי, ועל־פי־נסיונו קולונל
לחדר. כזה עתון לקבל כדי — שירות
 על גם אור לשפוך עשוי שוזכטל יתכן

 לדבריו, ג׳ורדן: של והירצחו סיבת־היעלמו
ל לבוא הזמנת היעלמו׳ ביום ג׳ורדן, יקבל

 בשעות בפראג, יהודיים גורמים עם פגישה
הצהריים.
ה לשעות ההזמנה את שהקדימו ״יתכן

ידידו. מוסיף נחטף,״ ואז — בוקר
 עלי המקובלות הגירסות שתי מקום, מכל
הוזמו: כבר מותו,
ש שמועות פשטו ובאמריקה בארץ #
 המיליונרים בכנס השתתפותו ״עקב נחטף

 ראווה ״משפט על דובר אף בירושלים.״
קרה. לא זה קרוב.״

 שג׳ורדן טענו זאת׳ לעומת בצ׳כיה, •
 לגבי שטות, זוהי ליסטים. על־ידי נרצח
 מסתובב־פ בה העיר, כמרכז המטייל אדם

וק׳נדרמים. שוטרים
ב הקורבן של ארנקו היה זאת מלבד

פרק־ידו. על היקר ושעונו כיסו,
 רש!־;־ או החשאית המשטרה רק המסקנה:

 הג׳וינט, ביו״ר לפגוע יכלו עויינת ריגול
אלו. ובנסיבות בצורה
איש באילו השמועות את שהגביר דבר
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