
 במצרים, ישראל למען ריגל לרז וולפגנג ^
 מצריים שבויים אלפי תמורת הוחלף ^

פעולתו שיטות וגילה פיו את פתח עתה |

רק מארמוניותם יוצאים רגלים
/  ה־ המרגלים שני נתפסים. שהם אחרי .

 השניים הם ביותר, המפורסמים טראלים
 היה האחד ריגלו. בהם בארצות !נתפסו

 להסתנן שהצליח הישראלי המרגל כהן, לי
 והוצא נתפס הסורית, הממשלה צמרת ול

 שנתפס לוץ, וולפגאנג הוא השני הורג.
מצרים.

 מותו. אחרי ספרים כתבו כהן אלי על
 ב־ אור רואות לוץ וולפגאנג של לילותיו

 מתפר־ והם אותם כתב בעצמו הוא ייו.
בישראל יופיעו אשר בספרים עתה מים
מושבו שמקום לוץ, העולם. רחבי בכל
 זכויות את אף מכר ידוע, בלתי הוא תה

 אמריק־ סרטים לחברת ספרו של הסרטה
 הזכו־ עבור קיבל הוא שנמסר כפי ית.
ישראליות. לירות אלף 250 של סכום ות

 אחרי נפתרה כהן אלי שתעלומת בעוד אך
לוץ ודלפגאנג תעלומת נפתרה לא ;ותו,
ספרו. הופעת אחרי ופילו

★ ★ ★
 האמבטיה בחדר משדד

ב- במצרים נתפס לדן ולפגאנג !
משוב־ קשר במכשיר ששידר בעת 1965

 ה־ בחדר במאזני־מישקל טמון שהיה !ל
 אותה ביוני לישראל. שידור שלו, !מבטיה

 וול־ אשתו עם יחד לדין, הועמד הוא סנה
 הואשם גרמנים, אזרחים מספר יעוד זרוד

 במצרים ריגל 1965ו־ 1962 השנים בין :י
 בטחוניות ידיעות לה העביר ישראל 'טובת

 את ממצרים ששיגר זה היה וכן זשובות
 הטילים למדעני המפורסמות הנפץ ועטפות
נאצר. של ;גרמנים
 ואיש כגרמני במצרים, שהה בהן בשנים

 התגורר לסוסים, ומשוגע לשעבר ס. ז.
 העש״ מרובעי באחד מפוארת בחוילה 'וץ
 קשר לרכיבה, בית־ספר ניהל קהיר, של ים

 בתוכם במצרים, המישטר גדולי עם ןשרים
מחוזות. ומושלי הביון ראשי הצבא, !פקדי

 סוב־ ידי על שתואר כפי המשפט מהלך
 קיבלו באמצעו דרמטי. היה הידיעות ויות

 מגרמניה מיסתורית הודעה לפתע ;שופטים
 גרמני איננו למעשה לוץ כי להם נמסר ה

 אינו וכי ס. בס. מעולם שירת ולא לל
מת היתה אילו ישראלי. מודיעין קצין לא

 לוץ של דינו גזר .היה זו ידיעה מתח
 כלשהי בדרך אולם למוות. בוודאות זרץ

 בית־המשפט אמון את לערער לוץ צליח
 עולם. למאסר נדון הוא זו. בידיעה ;מצרי
 נשא אותה לוץ וולטרוד הגרמניה שתו,

מאסר. שנות 3ל־ נדונה מצרים,
 רבות. שנים בכלא נשאר לא שהזוג אלא
 המצרים הסכימו ששת־הימים מלחמת חרי

לוץ. הזוג בני את סחרר
 מצרים את השניים עזבו 1968 בפברואר

 מו־ מקום את לגלות איש הצליח לא מאז
 מגלה שחרורו, אחרי שנתיים עתה, בם•

במצרים, שלו הריגול פעילות פרטי את יץ

 ספרי מכל יותר מרתק ספרותי במיסמך
הדמיוניים. הריגול

★ ★ ★
כשלופה טילים כפיסי

 לוץ מגלה בספרו הפרקים אחד 1■
ה בסיס מקום את לאתר הצליח כיצד ■4

 תעלת־סואץ. שליד בשלופה המצרי טילים
 בסיס של קיומו ידוע היה עליו לממונים

 הוא לכך. אישור כל להם היה לא אך כזה
 את בביטחון לוודא במשדר הוראה קיבל

הטילים. בסים מיקום את
 שהבסיס כיוון במיוחד קשה היה המיבצע

 הברזל ומסילת הראשי הכביש בין שכן
 סגור צבאי בשטח תעלת־סואץ, שלאורך

 ושזקיף לעברו, תצפית נקודת כל שאין
אליו. היחידה הגישה דרך על תמיד מופקד
 מצא המצרים, טבע את להכיר שידע לוץ,

 הבסיס. אל חשד בלי להסתנן מקורית דרך
 באגם מדומה לפיקניק אשתו עם יצא הוא
 כאשר שלו. הפולקסוואגן במכונית המר

 המצרי, הזקיף ניצב בה להצטלבות הגיעו
צר את לעשות הזקיף יצא בו רגע ניצלו

 שהוא בידעם במהירות פניו על חלפו כיו,
לעצרם. המישמר את דקה תוך יזעיק

 מטרים מאות כמה בנסיעה המשיכו הם
 המכונית את הורידו הדרך, בעיקול ואז׳

 שם המתינו בחול, אותה ותקעו מהכביש
המצרים. השוטרים לבוא

ה לסיפור האמינו לא באו, אומנם אלה
 בני את לקחו בחול, ההיתקעות של תמים
 של המחנה תוך אל לחקירה כצפוי, הזוג,
הטילים. בסיס

 בכירים צבא מפקדי עם קשריו בעזרת
 חשד מכל עצמו את לנקות לוץ הצליח

 הספיקה הקצרה החקירה אבל ולהשתחרר.
 טילים בסים הוא המקום שאומנם לוודא לו

סודי. מצרי
★ ★ ★

כמרס־א־מטרוך הרפתקה
 אינו לוץ, של אחר אופייני יפדר •ץ
 שלו הריגול כשרונות על כך כל מעיד ^
המצרי. הצבא מפקדי של טבעם על כמו

 לפיקניק נסע לוץ, מספר הימים, באחד
 שבמידבר מארס־א־מטרוך, באיזור ידידים עם

 ידידו, המושל, הפצרות למרות המערבי.
להת לוץ התעקש בביתו, ולהתארח לבוא
 העמיר המושל אבל בקמפינג. באהל גורר

מיוחד. משמר לרשותו
 של מאהלו כי הסתבר המשמר אף על

 ערך. חסרי אישיים חפצים מספר נגנבו לוץ
 חמתה בו התעוררה המושל זאת כששמע

 האיזור את לסגור ציווה הוא להשחית,
תושביו. כל אצל חיפוש ולערוך

בי עזב לוץ דבר. העלו לא ימים שלושה
 לקאהיר, חזרה ונסע הקאמפינג את נתיים

ב ישהה שבלילה למושל מזכיר כשהוא
באלכ מלונו לבית הגיע רק אלכסנדריה.

 המישטרה. במטה להתייצב התבקש סנדריה
יו הגנאל מארס־א־מטרוך, שמושל הסתבר

לחפ המישטרה את הזעיק גוהארב. ביי סף
 המפקד, עם פגישה לו נקבעה למחרת שו•

בישבישי. הגנראל
 שגנב הגנב כי הגנראל לו סיפר בפגישה

השחיר, אלוף זה היה נתפס. חפציו את
סי כי בסיפוק ציין אף הגנראל המקומי.

 עונש הגנב על שיטיל השופט עם כבר כם
מאסר. שנות חמש של

 התגלה הסיפור של הפיקאנטי הפרט
 רצה והמושל הגנב התגלה כאשר אז. רק

כל את גייס הוא ללוץ, כך על להודיע
ש אחרי גם לאתרו. אלכסנדריה משטרת

ה במטה ישב כבר והוא לוץ את מצאו
 מאחר אחריו. החיפושים נמשכו משטרה

 להודיע מוסמך היה בישבישי הגנראל שרק
לעשות שכח והוא החיפושים, הפסקת על

אלכסנ משטרת המשיכה מה, משום זאת
שוטר כשכל גם לוץ אחר לחפש דריה

 הגנראל של במשרדו יושב הוא כי ידע
בישבישי.

 ודאי יוסיפו במצרים לוץ של עלילותיו
או המצרים. את ולהביך העולם את לשגע

 בספרו מגלה אינו שלוץ התעלומה לם
לוץ? וולפגאנג בעצם מיהו היא:

במדינה
115 מעמוד (המשך
 מתווך בחסות עימנו לדבר תרצו אם עימכם,

נייטרלי.
 מה לכם להסביר לנו הרשו ״תחילה,

ה הזה. העוול את לעשות אותנו הביא
 באמונתנו, נעוצה והבסיסית המקורית סיבה

 האל על־ידי היהודים, לנו, ניתנה שהארץ
 בנוצרים, כמוסלמים הערבים, אתם שגם

ה אנו באלוהיכם. לעצמכם אותו אימצתם
 ,ארץ־ישראל׳ היא הארץ כי מאמינים יהודים

אלוהים. החלטת פי על
 יכולים איננו כי יודעים אנחנו ״אולם

ש זו, שבאמונתנו האמת את לכם להוכיח
 אם מאידך, שלם. בלב מאמינים אנחנו בדי

 ללא יהודית אגדה רק זוהי כי סבורים אתם
 את להפריך יכולים איננו עובדתי, בסים

ב מאמינים שאינכם מכיוון זו. אמונתכם
 הרי הזאת, הארץ על המקודשת זכותנו

 אינה זו בזכות מאמינים שאנחנו העובדה
לכם. שנעשה העוול את בעיניכם מצדיקה

ש המיתום ״אולם ובטחון״. ״מנוחה
 מכם שלקחנו לכך היחידה הסיבה אינה לנו
 שנייה. סיבה גם היתה בכוח. ארצכם את

אפ שלנו, למיתוס בניגוד ודחופה. מעשית
אותה. להוכיח שר

 בגרמניה תחילה הנאצים, שלטון ״תחת
 בוצע כולה, אירופה ביבשת מכן ולאחר

 הנאצים רצחו חשבוננו, לפי נגדנו. רצח־עם
 אירופה, יהודי יהודים. מיליון ששה קר בדם

 בריטניה מיואשים. היו להימלט, שהצליחו
 אבל מיקלט, להם לתת יכלו וארצות־הברית

ה למען בפנינו. שעריהן את פתחו לא הן
 יהודי לכל מיקלט נימצא היה אילו גם אמת׳

 היינו לא הדוברות־אנגלית, בארצות אירופה
 הארץ שערי את לפתוח ממאמצנו חדלים
בכוח•
 כ־ בארץ־ישראל בחרנו עשינו. זאת. ״את

או שלנו. המיתום בגלל שלנו, עיר־המיקלט
 נמצא שלא עכשיו לנו הוכיח הנסיון לם

 ה־ תוקן לא עוד כל ובטחון, מנוחה בארץ
 שארץ פלסטין, ערביי לכם, שעשינו עוול

במציאות. אלא באגדה לא מולדתכם, היא זו
עימנו, יחד לבדוק, מכם מבקשים ״אנו

 לתיקון המעשיים והאמצעים הדרכים כל את
 תנאי רק יש מציתו לכם• שנעשה העוול
 זו, בארץ קיומנו עם השלימו אנא, אחד:

 ארץ לנטוש מאיתנו תדרשו אל לצדכם.
 שלכם. שהיא בצדק, לטעון, יכולים שאתם

 מוגמרת, עובדה עתה היא בארץ נוכחותינו
ללכת.״ לאן לנו ואין

ם יחסים מרחביי
— ״יהודים

לעיראק" תחזרו .אל
מ בעיראק, החדש המישטר של הודעתו

 הוא למדי: מוזרה היתר, מספר, ימים לפני
 לארץ לשוב עיראק ליהודי קריאה פירסם

זכויו כל להם שיוחזרו הבטחה תוך זו,
ה ומשרותיהם שהוחרם רכושם תיהם׳

ישנות.
 מצד הזו, הפתאומית החביבות פשר מה

 ב־ העולם מצפון את שזיעזעו הטבחים
ההמוניות? תליותיהם

 ד״ר רמת־גן, עיריית ראש סגן קובע
 עיראק יהדות מראשי ניסים, עזרא ניסים

בישראל:
 אל- ממשלת של מדיני תכסיס סתם ״זהו

 התקו־ בעולם• באהדה לזכות שמטרתו בכר,
 מעשי נגד העולמית הקהל דעת של ממותה
 מאות שרצחו השלטת, הכת של הטבח

 הפוליטיים, יריביה שהיו בגלל רק אזרחים
 השלטת. הצבאית הכת ראש את מדאיגה

 את לתקן מנסה והוא אל־בכר, חסן אחמד
שניגרם.״ הנזק

אם רב ספק בעינויים. ממשיכים
 לקריאתם שיאמין יחיד עיראקי יהודי יימצא

 זאת בכל שמא מחשש מבגדד• המרצחים של
ל אזהרה מכתב נ.ז., שלח מישהו, יימצא
ארץ.

כ השוהה עיראק, יליד יהודי הוא נ.ז.
 מכלאו שוחרר הוא אירופית. בבירה רגע

 לעלייתו ממתין ספורים, ימים לפני בבגדד
 המסווה את מסיר הוא במכתבו לישראל•

בעיראק: השלטת הכת מעל
נ.ז.: כותב

 העולם, בעיני תדמיתם את לשפר כדי
 כדורי ששון הרב את בגדד שליטי הביאו

 בפניהם שיעיד כדי חוץ, עיתונאי למסיבת
העיראקי. העדן בגן היהודים של חייהם על

 כי לדעת כמובן יכלו לא עיתונאים אותם
 כבן־ערובה עצור היה שאול, הרב, של בנו

ה מסיבת לאחר ושוחרר השידור, בשעת
עיתונאים•

יהודים מענה הנוכחי שהמשטר העינויים
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