
לחליל! צדק
הסטו ועד ומזכיר למשפטים ד׳ שנה סטודנט טועמה, חליל נעצר ש״ז בינואר 8ב־

בירושלים. העברית באוניברסיטה הערביים דנטים
 20ה־ שבין ש״בתקופה בכד טועמה חליל נאשם נגדו, שהוגש האישום כתב לפי

 חליפה, מוחמד לאחמד מקלט נתן בירושלים, ,1968 לינואר 1ה־ לבין 1967 לדצמבר
 שנמנה שעה דהיינו ישראל, של בהגנתה הפוגעת בפעולה עוסק היה שהאחרון שעה

 ההגנה לתקנות )(א)1(84 בתקנה כמשמעותו חוקי בלתי אירגון של מפקדתו חברי על
 והלוחמה התעמולה נושאי על זה תפקידו בתוקף ואחראי ,1945 חירום), (שעת

 מנת על ימים 10כ־ במשך בחדרו ואיכסנו שאירחו בזאת אירגון, אותו של הרעיונית
מעצרו״. למניעת הבטחון שלטונות מפני להסתתר לו לאפשר

 אין פסק־דינו שעל מהיר, לשיפוט צבאי בית־דין לפני נערך טועמה של משפטו
.1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות על־פי נשפט הוא עירעור.

★ ★ ★
 טועמה לחליל המיוחמת ההאשמה האם לשאלה כאן להיכנס בכוונתנו אין
)מחסה (״מתן ״ . .  ידוע הוא כי הרקע, הבהרת לשם רק, נעיין נכונה, היא .
 נציין כמו־כן, שהוא. צד מכל לאומנות גינה הופעותיו בכל אשר פוליטי כפעיל

 מישראל אחרים ערביים משכילים עם גם כמו — חליפה אחמד עם מגעיו כי
 פומביים. במקומות יחד הופיעו והם בגלוי, נערכו — המוחזקים ומהשטחים

 מצד לפיקוח כשנתיים, מזה נתון, הוא כי ידע טועמה חליל כי להוסיף יש
 הגבלה צווי על־ידי תנועותיו הוגבלו זו תקופה במשך הבטחון; שלטונות

הצבאי. המימשל מטעם
★ ★ ★

של על־ידי 1945ב־ הותקנו השבוע, טועמה חליל נשפט שלפיהן ההגנה״ .תקנות
 בשעתו אמר אלה תקנות על הישוב. התנגדות דיכוי לשם הבריטי המנדאט טונות

 חודש מאותו ״הפרקליט״, חוברת ראה — 7.2.46 בארץ, העבריים הדין עורכי (בכינוס
— שפירא: ש. י; דהיום, המשפטים שר )1946ב־

 ארץ בכל לו דומה אין בא״י, ההגנה תקנות פרסום עם שהוקם ״המשטר
".כאלה חוקים היו לא הנאצית בגרמניה אף נאורה. . . .

— שפירא: ש. י. קובע דבריו ובהמשך
בארץ״. המשפט יסודות הרס הן א״י ממשלת של ההגנה ״תקנות

כאלה? מלים הטיח שנגדן תקנות כיום להפעיל שר־המשפטים יכול כיצד
 לפי כי הקודם, המשפטים שר יוסף, דב ד״ר קבע עורכי־דין, של אסיפה באותה

 המשרדים שבאחד מספיק עבירה. יעבור באמת שבן־אדם צורך ״אין ההגנה תקנות
נחרץ...״ האדם של וגורלו החלטה, תתקבל

★ ★ ★
 אמתלה — להתגונן ישראל מדינת של מאליה והמובנת הטבעית זכותה תשמש בל

האדם! בזכויות הפוגעים אמצעים להפעלת
על: מוחים אנו
!צבאי בימ-דין בפגי ישראל, אזרח טועמה, חליל של העמדתו 9
!במדינתנו המגדאטוריות ההגנה״ ״מקנות של הפעלתן 0

ישראל! של דמותה את שיכתימו מעשים עם נשלים בל

ומרצי□ סטודנט■□ ועד
ת הגנ ת ל כויו □ ז אד ה
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 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רח׳ תל-אביב, :והמגהלה המערכת

 בע״מ, שהם משה דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 ת.ד.
 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב,

בע*מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

נערכה שעבר השבוע בסוף
חה תי  של החגיגית הפ

 ברמת- ה״טמבור" מועדון
אואזיס. מול הרצל ברחוב גן,

 בר- לשעבר — ה״טמבור״ מועדון
והו בעליו את החליף — אמבסדור

 וה־ הזמרת של בהנהלתה להיות, פך
 פולקלור, מועדון ירון, רינת חקיינית
 הכוללת העממית התכנית :והראיה

 בריקוד צמד הבר, אווזי שלישית את
עצ ירון רינת את וכן פולקלוריסטי

 נשמר מאידך ובחיקויים. בשירה מה
 בהופעתה המועדון של המזרחי הגוון

 במועדון להלובה. הבטן רקדנית של
 נשפי לקראת רבה תכונה ה״טמבור״

הפורים.
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■ ,הפרט הטירור ■
)13 מעמוד (המשך

ל העומדת נוצריה, לאם כת יה,
 צבי ״ישראל החודש. לו הינשא

 שאתה לי ואנזר איתי התקשר
 ״אמרו קטיה, לו אמרה מסתבך,"

 לך יש שבקרוב צרות! לך שיהיו
!׳׳משפט
 קח ״שוב, לין. עם מייד התקשר ניקולא

 הערב,״ ריץ, בקפה איתי והיפגש שרה את
לאסיפת הולך אני ״אחר־כך הח״כ. פקד

 בתיאטרון השלימה, א״י למען התנועה
העירוני.

 וגם לין גם שם היו ערב אותו ואומנם,
 אמד ניקולא, את הרגיע לין שחר. סגנו,
 שהוא לשרה אמר ואחר־כך לו יבולע שלא

 חדר לקחת לה שירשה אביה בפני ימליץ
חיפה. את תעזוב שלא בתנאי — משלה

 סגנו, עליה ״ממונה שבעתיד הוסיף הח״ב
גם לקח העניין, לסיום ואחר־כך, שחר״.

ב־ עורב גיקולא אליטטו הוא
— בפרשה מיקרה

 לחוק בניגוד נעצרה הצעירה ששרה כיוון אך
לין. אמנון בפקודת מעבודתו פוטר בביתו,

 — ניקולא אלי הערבי את גגם אותה
השלימה. א״י למען התנועה לאסיפת

★ ★ ★
המיסתורי האיש

 לא ששרה רק, היתה הצרה ך ^
ה נ צו ר  הפרטי לטרור להיכנע ל

 להיות לא ואך לין, אמנון של
הפוליטית. חניכתו

 מדי יותר מתעניינת אינה בכלל היא
הת סתם זו הייתה בשבילה, בפוליטיקה.

 מכובד־ איש־ציבור מצד שרירותית ערבות
המשפחתיים. בחייה — כביכול
 ונגד זו, התערבות נגד התמרדה והיא
 בעניין הפוליטית וזרועה המשטרה הפעלת

אישי.
 — הזה העולם למערכת ניגשה כן על

הסיפור. כל את וסיפרה
 טלפונית, לין, אמנון הח״כ נשאל כאשר

ענה: להגיד, לו יש ימה
 לא אחת. לאסיפה אף אותה לקחתי ״לא
אחת. פעם אלא בכלל אותה ראיתי

 עם תמיד פעם. עוד אותה ראיתי ״אבל
לא. באמת לבד. לא פעם אף מישהו. עוד

 אברהם בפגישה נוכח היה ״במשרדי
 איש ועוד הערבית, במחלקה סגני שחר,

זה.״ בשלב לזהותו רוצה שאינני
 ״זה טלפונית: שוב לין אמר יום כעבור

עבדאללה.״ פרחו שלי, המחלקה איש היה
 עם התקשר זו, טלפונית שיחה אחרי מייד
ביוז עבדאללה, פרחן הזה העולם מערכת

 ערבי פעיל הוא עבדאללה האישית. מתו
שפם. בעל מקריח, נמוך־קומה, מע״י, של

ב היה שפרחן מכחישה שרה מוזר: אבל
 אשכנזי, היה לדבריה, השלישי, האיש פגישה.

משקפיים. והרכיב שיער־רב בעל גבה־קומה,
 של ביותר הקל השקר רק שזהו אלא
 להיפגש ביקשה ״היא לין. אמנון הח״כ
 עתה. טוען הוא לה,״ שנעזור כדי איתי,
למה.״ להגיד רוצה ״איני

 גרסון: שרה דבריו על מגיבה
 ,ריץ/ לקפה לבוא עלי ציווה ״לין
כהת שקיבלתי נכון לחיפך. ולא

פח• כי - שלו התכתיב את חלה
)20 בעמוד (המשך

שוחד כמה

הוגו
מאמ בארץ נעשו לא מעולם

 כנפיו• מלווים רבים, כה צים
למ כדי ובאיומים, הפחדה נות
סי איזשהו של פירסומו נוע
 שנעשו אלה במו - בארץ פור
ה פירסום את למנוע מנת על

אלה. בעמודים המופיעה כתבה
בידי - הסיפור של תחילתו

 לכתבת שהגיעה קטנה עה
כ נגעה ואשר הזה", ״העולם
 ניצבה כמרכזה אשר פרשת
 של דמותו - מיסתורית דמות
ל מנת על שווארץ. הוגו הד״ר
ה צילצלה הסיפור, את אמת

קב שווארץ, הד״ר אל כתבת
 שווארץ הד״ר פגישה. עימו עה

 לפגישה, הגיע לא המיסתורי
מס בעבור הופיע במקומו אולם

 הכתבת של בביתה ימים פר
 גיכלי, בנימין מאשר פחות לא

 ב־ מודיעין אגף ראש לשעבר
 מיפעלי מנהל לשעבר צה״ל,

 מנהל - וכיום ״קייזר־אילין",
 בחיפה. ״שמן" בית-החרושת

 של מקורביו על הנימנה גיכלי,
ה לבית הגיע שווארץ, הד״ר

 קודם לה ששלח לאחר כתבת,
מוצה כמטרה ענק, זר־פרחים

 פיר- את מחיר בכל למנוע רת
שווארץ. על הסיפור של סומו

 כל כי לשכנעה שניסה אחרי
הוגו הד״ר של כדמותו פגיעה

אמרי דרום פיאסטה של עליזה וח ף*
היש בחיי־החברד, נושבת החלה קאית !

ראלית.
הבכי הפקידות הבוהמה, של המוצ׳אצ׳וס

 אולה! כבר צועקים הגבוהה, והחברה רה
 המוצ׳אצ׳אס ואילו הכיפאק־היי, במקום

עכ להן שישירו רוצות בספרדית) (חתיכות,
 ומדקלמים שירי־לכת, במקום סראנדות שיו
ביאליק. את במקום לורקה את

התר של זה חלק להחדרת המסייע האיש
 כיום הוא לישראל, הדרום־אמריקאית בות
 בחוגי ביותר המפורסמים האנשים אחד

 בפי בהערצה נלחש שמו הישראלית. החברה
 אולה! שווארץ. הוגו דון מיודעיו: כל

★ ★ ★  עולים לאותם שייך שווארץ וגו ך*
 שזכו דרום־אמריקה, מארצות יהודים | (

 מהן הארצות בנציגויות דיפלומאטי, במעמד
 היכו זאת עם יחד אך — לישראל עלו

 של בחיי־החברה־והכלכלה עמוקים שורשים
ישראל.

שגרי של התרבותי לנספח שבדומה כך
שפי אדולפו הד״ר בישראל, אורגוואי רות
 בעיק־ שעבר בשבוע רק שהתפרסם — רא
 את שהיכה אחרי גרם, לה שערורייה בות

 — )1591 הזה (העולם שן לה ושבר אשתו
 השנים, במשך לו, רכש שווארץ הוגו גם כן

הישראלית. בחברה מיוחד מעמד
(לאלקט הד״ר אך .42 בן בסך־הכל הוא

 היועץ כבר הוא סנטיאגו, יליד רוניקה),
 הכללי והקונסול צ׳ילה שגרירות של המיוחד

בישראל. שלה
מח״ל, כחייל לארץ הוגו עלה לראשונה

ל חזר המלחמה לאחר המדינה. הקמת עם
 בשנת לישראל ועלה שב אולם מולדתו,

 הארץ מן זו העדרותו בתקופת .1956
 השכלה לעצמו לרכוש הוגו דון הספיק
אוניברסיטאות. של שלימה בשורה

 מיטען בתוספת הזה, הידע בכל מצוייד
 מארץ שירש ספרדית, תרבות של עשיר

 כדי — לישראל שווארץ הוגו הגיע הולדתו,
 הסגל על להצמית עסקים, בה לעשות

במאוחר וקצת — שבה הזר הדיפלומאטי


