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1.!אטריוהת ע
ו מחזור ערב קורסי פתיחת על מודיע

ה: ח תי 17.10.68 הפ
: ת ו ע ו צ ק מ ה

 בימוי הסרטה, * משחק
עתונות צלום * ותסריטאות

ת ו ו : צ ם י ר ו מ  ניתאי ניקו — שגיא אלי — פלד צפורה ה
 גוטמן נחום — קורצקי ב. פרופי

 בסרט השתתפות המצטיינים לתלמידיו מבטיחה בית־הספר הנהלת
הסטודיו״. ״תיאטרון במסגרת במחזה והופעה עלילתי

_ . ♦
ם: י ט ר : פ ה מ ש ר ה 38 2 89 טלפון ת״א, ,34 שדה יצחק רחוב ו

במדינה
היסטוריה

העמים סגריר־
 מלחמת־ מלחמת־ששת־הימים היתד. האם

 לבתר קמה אשר מדינת־ישראל, של המגן
 תשמידה בטרם הערבית, טבעת־החנק את

כליל?
 של מלחמת־החפשטות זו היתר, שמא או

 ממקומן חלק לקחת המנסה חדשה, נועצמה
 הזקנות האימפריאליסטיות המעצמות של

והתשושות?
ה איש־המילואים המצוי, הישראלי לגבי
 קיומו הגנת על שנה מכל כחודשיים מקדיש
 ניסוח עצם הפיסי,

 זו ברוח השאלה
 עויי־ תעמולה הוא
 ופגיעה עלבון נת,

במס אולם זדונית.
 של והולך רב פר

גוב בעולם ארצות
מל כי הדיעה, רת

 ישראל של חמותיה
 מעצמה מלחמות הן

 ומצליחה — המנסה
לת — ויותר יותר
ש המקום את פוס
! בעבר, שמור, היה רו עב

האימפרי למעצמות
 ארצות־ ואף בריטניה צרפת, כמו אליסטיות

הברית.
 מקטרגי־ מצד זה לתהליך שניתנת ההוכחה

 שלפי — 1967 יוני מלחמת אינה ישראל
תהליך של סופי שלב אלא אינה זו גירסה

בורג׳ם־ימונורי עם פרם
החדר מן סודות

 אלא — היטב ומחושב ארוך אסקאלאציה
.1956 שנת של מיבצע־סואץ דווקא

 הופיע השבוע בלתי-שליווה. גריוג
 כי אס דומה, בעמדה הנוקט ספר,״ בישראל

הקיטרוג. על-דרך זאת עושה אינו
 עברון, יוסף המוכשר העיתונאי מחברו,

 ״קנו־ מחוללי של יריביהם עם נימנה אינו
 בספרי־ההיס־ שנקראת כפי — ניית־סואץ״

 בארצות־ בינתיים שהופיעו המועטים טוריה
 ׳ישראל, בין בלתי־שליווה ברית אותה תבל

ה חיסול היתד, שמטרתה ובריטניה, צרפת
הערבי. העצמאי כוח

ממקורבי־ עברון, יוסף גם רואה זה באור
 שאף פרס, ושמעון בן־גוריון דויד של הם

חדש. מבט בשבועון־רפ״י להשתתף הספיק
 שנות של חיל־האוזיר מפקד הוא. רק ולא

עברון: באוזני הצהיר טולקובסקי, דן ׳,50ד.־
 נולד — 1967ב־ הבחורים שביצעו ״מה

״1953ב־ ף: והוא . סי לנו הו כו לעשות ״וי
.״1956ב־ גם זאת

 ברור זו השקפה לפי פירות״הניצחון.
 במיבצע ישראל שיתוף נולד: מד, לגמרי

 את ועימה תעלת־סואץ, את לטהר שמטרתו
השתלט מגישתם המרחב, של שדות־הנפט

הערביים. הלאומנים של נית
 שר־ההגנה בורז׳ם־מונורי, מורים הצהיר
 סואץ ״מיבצע מולה: גי בממשלת הצרפתי

 בין ההדדיים האינטרסים רקע מל צמח 1956
האר שתי בין הברית צרפת. לבין ישראל

ב רק אולם — לבן קורס עוד נולדה צות
צב פעולה על דובר 1956 ספטמבר מחצית

 וזאת והצרפתים), ישראל (של משותפת אית
)19 בעמוד (המשך

אותפז. הוצאת סגריר, ביום *
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א^  יפה ברונדית הי
הנ1 ו ו ת1רא מ י נ  מ

רד■! מחכה ועכשיו ^
 ובהירת- הבלונדית הילדה שנולדה ף

 שפיק, תאופיק למשפחת עבלה העיניים
 ״היא מעין־רעה: האם את המיילדת הזהירה

ו מדי. ״יפה הזקנה. אמרה יפת־תואר,״
 חייה.״ כל שתזהר מוטב בלונדית. עוד

 התפלה אמונתה הוכחה שנה 22 כעבור
 עכלה שחזרה שעה כמוצדקת: המיילדת של

הישרא המוכסים עליה עטו בירדן, מביקור
 כל־כך בלטה היא גשר־אלנבי. שליד לים

ה עיניה ובגלל הבהיר בשיערה ביופייה,
 אשד, לראות רצו פשוט שהגברים בהירות,

מקרוב. זו נאה
 רב זמן מהם אחד מישש תוך־כדי־כך

 כי וגילה — בידיה שהיתר, במזוודה מדי
 מבריחה ״את כפולה. תחתית לה יש

 הכחישה. עבלה מייד. האיש אמר !״ חשיש
 ״קיבלתי טענה, שלי,״ מזוודה לא ״זו

 ראיף. צאלח צעיר, סטודנט מידי אותה
 לשעבר, למורתי אותה שאעביר ביקש הוא

כש העתיקה. בירושלים אל־קומארי, ווידאד
 אותה.״ שכחה בעמאן ביקרה

 עבלה משכנעת. היתד, לא זו טענה
ל הוברר אז פורקה. והמזוודה נעצרה,
 באמת: בלתי־רגיל משהו שתפסו חוקרים

 היו המזוודה של הכפולה בתחתית כי
 שונים ומיתקנים חומר־נפץ שעוני־מוקשים,

 של הפצצות להכנת הנראה, כפי המיועדים,
 אירגון־הטרור — פלסטין לשיחרור החזית

בשיטותיו.* ביותר והמקורי הקיצוני
̂ן ־

לעצור יצאו הספוגיות
 ליולי. 25ב־ קרה ה *
 עצורה כשהיא לכלא, נלקחה הצעירה 1

 סעיף לפי אדמיניסטראטיבי, צוו־מעצר על־פי
 יצאו נמשכת, חקירתה בעוד הנודע. 111

 בעלי־השמות את לעצור מכוניות־ד,חוקרים
בגליונות־ד,חקירה. משתרבבים שהחלו

ה היתה העיקרית המבוקשת הדמות
 אך אל־קומארי. ווידאד עבלד״ של מורה

 שב־ מביתה נעלמה ,42ד,־ בת המורה,
 ,74 בן וישיש אחיה רק מיזרח־ירושלים:

נעצרו. בן־רשדה, עבד־אל־פתח עבד־אל־עזיז
 אבו־ ממיר ווידאו, של ידידה נעצרו כן

 אדם ;,חאג לוטפיה המורה וידידתה דיאב,
 סארה ותלמידתה אל־חווארי איברהים בשם

 — מאל־בירה אל־האג׳ודה פחה האשים
 - עבלה. של בנפש ידדתה במיקרה שהיא

 — עבלה של בעלה גם נעצר אחר־כך
טיננטאל. במלון כגהצן העובד קוני  כי אינטו

 עוצ־ ניסיון־העבר, ועל־פי כאלה, במיקרים
 קרובי־ד,משפחה. כל את גורמי־הביטחון רם
 לחץ. להפעיל כדי והן כשתופים־בכוח הן

^ ^ ^
רופא!" יצוא - ״כשתדברי

 של מעצרן לאחו שאירע מה ד
כ הישראלית בעיתונות שכונו אלו

ה לספר ידע המורות״ ״מחתרת חברות
 של מפיהם הדרך, זו רק״זז של שבועון

 לאנגר פליציה עורכי־הדין פרקליטי־הנשים,
 ראפע: ועלי — חברת־רק״ח —

. ״ . פליציה עורכי־הדין ביקרו 7.8.68ב־ .

רגון *  השאר, בין עצמו, על שקיבל אי
אל־על. מטוס לחטיפת האחריות את

^7 1 1^7 1 1  ש לאנגר, פליצית 1/
| ^ | ן | / § | | את עצמה על קיבלת ^

א. אצלה ביקרה עבלח, של הגנתה כל ה ת בי ב


