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גבר!
 החופשית הגה בא ודוגל באופיך טבעי אתה האם

 בחורה להכיר רצונך ואם כך אם הצביעות? חסרת
 ״סקנדינה׳/ למכון הצטרף אידיאל באותו הדוגלת
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 נגדו והוצא שוחרר, לא הוא זה ביום גם
.1968 באוקטובר 10ל־ עד — נוסף צו

בן צדיק, לחם. כמקום ביקורים
 למזרח־ בחוגים מצטיין ;סטודנט הוא ,24ה־

ב העברית באוניברסיטה ולאנגלית, התיכון
ב בבית־הסוהר יושב הוא כיום ירושלים.

 אצלו לביקור באה הענייה משפחתו רמלה.
 חוסכת כשהיא לשבוע־שבועיים, אחת

 מ״ הנסיעה הוצאות את לכסות כדי ׳מלחמה
לרמלה. שפרעם
 יוטוף את לבקר מרבה מבני־המשפחה חוץ

 יוסף עורך־הדין הירושלמי, פרקליטו
 אצל בצלאל ביקר כאשר השבוע, בצלאל.
 לי הודיע למילואים, צאתו לפני שולחו,

בשביתת־רעב. שיתחיל צדיק
לפרק אמר בדמעות מיואש. נראה צדיק

 כאן יושב אני מה על יודע ״אינני ליט:
 אינני עובד, אינני אי־פעם. מכאן אצא ואם

 נגמר, שאני מרגיש אני חומר־קריאה. מקבל
מדוע.״ לדעת מבלי

 מקבל אינו אשר — בצלאל עורך־הדין
 צו־על־ להגיש רצה — מאיש שכר־טירחה

 מחוטר אך העליון. לבית־המשפט תנאי
זה. צעד אף לעשות מסוגל היה לא תקציב

סטודנטים
בפאריס שלגו האיש

 אותה ביותר הגדולה שביתת־הסטודנטים
 ,1966 בנובמבר פרצה מדינת־ישראל ידעה
 האוניברסיטאי. שכר־הלימוד העלאת עקב

 של האמיץ היו״ר אז עמד הסטודנטים בראש
בלונ ),26( קאופמן עדי שלהם: ההסתדרות

מרץ. ומלא די
ש הדיונים על שניצח האיש גם זה היה

 לציבור הודיע הסטודנטים, בכניעת נסתיימו
ה ולציבור — שלו
 מפלתם על — רחב

״השביתה במלים:
נפסקת.״
 חיבב לא הדבר
 על עדי את במיוחד

תלמידי־המיב־ קהל
שו מחוגים ללות.

 האשמות הועלו נים
עדי, מקבל כאילו

ממושך, זמן מזה
המוס מאחד הנחיות

הממשלתיים. דות
הסוכ ככניין קאופמן

 נימאס בינתיים נות.
 אותו הורידו הם הסטודנטים. על קאופמן

ה מן שמו נעלם ולזמן־מה — מגדולתו
 לא זמן לפני מחדש, הופיע הוא חדשות.

ב יושב קאופמן שעדי בארץ כשנודע רב,
 כיושב־ שם מכהן אשתו, ^ם יחד פאריס,

 הסטודנטים של הבינלאומי האירגון ראש
היהודיים.
 פיקציה בחינות, מהרבה הינו, זה אירגון

 היהודית לסוכנות מסונף הוא ביורוקראטית:
 הסוכנות, בבניין שוכנים בפאריס ומשרדיו

ישראל. משגרירות הרחק לא
 שלו: היו״ר ושל האירגון של מתפקידם

ה הנוער בקרב הסוכנות להסברת לעזור
 ובכלל העלייה, את לעודד בעולם, יהודי
ולישראל. לסוכנות לעזור

 — באמונה תפקידו את מילא קאופמן
 בין משרד־החוץ. נציג היה כאילו כלומר,
שמתפקי הסברה, למסע אחראי היה השאר,

 ב־ ערביים סטודנטים האשמות להכחיש דו
ואחרים מעצרים על חו״ל
הערביים. הסטודנטים בקרב

ו מפואר תרבותי, מסע־הטברה זה היה
 נערכו אכן אחד: פגם רק בו היה מוצלח.
בירושלים. כאלה, מעצרים
 קאופמן עדי הגיע השבוע הרוסים. נגד

ה מידידיו לאלה קצרה• לחופשת־מולדת
 היכן לדעת שביקשו הוותיקים ירושלמיים

 מסויים: ברהב ענה אותו, לתפוס אפשר
 או במשרד־הבטחון, או במשרד־החוץ, ״או

בסוכנות.״ או במשרד־ההסברה
קאופ יצא הענפים ביקוריו בתום ואומנם,

 חדשה: שליחות כשבידו ממשרד־החוץ מן
 עליו יהיה לידידיו, עצמו הוא שסיפר כפי

 הסיסמה תחת יהודיות, הפגנות־נוער לארגן
 שמטרתן הפגנות — עמי!״ את ״שלח
 נגד בעולם היהודית דעת־הקהל את לעורר

ברית־המועצות.
 ה־ מתסיס־הנוער של הראשונה תחנתו
 יארגן, שם שבשוזדיה, שטוקהולם מיקצועי:

הראשונה. האנטי־רוטית ההפגנה את כנראה,
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