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עיין ״לה מונד״ לענייני המרחב,
אריק רולו ,שוקל אפשרות של הג
שת תביעה משפטית נגד מנחם בגין.
העילה :הוצאת שם־רע.

צפה לצעדים מצריים נוספיים כרוח פר
יטת הד״ר גולדמן ,שכוונתם תהיה להציג
את ממשלת־ישראל כמי שאינה מעוניינת
כהסדר אפשרי כדרכי שלום עם המצרים.

בכנס של מועצת חרות בתל־אביב ,הגדיר
בגין את רולו כאיש המודיעין המצרי ,אמר
שהוא יהודי מן הסוג שגזמן הכיבוש הנאצי
היה מסדר את היהודים בגטו ,כדי לשלחם
לאושוויץ.
רולו ,יהודי יליד קאהיר ,שמילא תפקיד
מרכזי בפרשת הזמנתו של ד״ר גולדמן על
יי  ,עבד אל-נאצר ,רואה את עצמו כידידן
של מדינת״ישראל ושל מצרים כאחת ,אם
כי מתח ביקורת על מדיניותה של ממש-
לת־ישראל.
אם אומנם יחליט רולו להגיש תביעה
נגד מנחם בגין לפי חוק לשון הרע ,יצטרך
בית־המשפט לשקול אם במיקרה זה חלה
חסינות של חבר־כנסת על בגין .אם יחליט
בית־המשפט שהדברים שאמר בגין נאמ
רו במיסגרת תפקידו כח״כ — יהיה על
הכנסת לשקול הסרת חסינותו של בגין.
גם אם לא תשלול הכנסת את חסינות
בגין ,תיוותר לרולו אפשרות של הגשת תבי
עת פיצויים אזרחית ,לפי חוק לשון הרע.

אחרי שזכו ביתרון עצום בדעת־הקהל העולמית ב־
עיקבות פרשת גולדמן ,עומדים המצרים לנקוט בעוד
כמה צעדים המיועדים להביך את ממשלת גולדה מאיר
ולהעמידה בפני החלטות שיציגוה בממשלה שואפת
סיפוח ומתנגדת לשלום.
המצרים עצמם ממשיכים לנפח את פרשת גולדמן.
לפני שבוע פירסם השבועון המצרי אל־מוצוור  5עמו
דים על הפרשה ,כשבמרכזם עומד מאמרו של עורך
השבועון בהיי א־דין ,הנושא את הכותרת :גולדמן נגד
גולדה ,ונכתב בצורה אוהדת ביותר לד״ר גולדמן.

יאשה קאזקווב
לפעילות מפלגתית י
שתי המפלגות הן גח״ל והמפד״ל ,המ
קוות בי בעזרתו של יאשה יובלו לגייס
לצידן כעתיד קולות של סטודנטים ועולים
מארצות מזרח אירופה .מחוגי צעירי ה■
מפד״ל אך נרמז ליאשה בי אם יצטרך אלי
הם יש סיכוי להצבתו ברשימת המועמדים
כבחירות לכנסת הכאה.

תחרות סוסים בינלאומית

של מק״י ,שמואל מיקונים,
מכמה הצהרות שהצהיר
סנה ואן? דרש לעכור על
לפני שהוא נושא אותם.

ארי? רולו יתבע
את בגיו לדיו ;

המצרים יוזמים
״פרשות גולדמו״ נוספות

שתי מפלגות מחזרות אחר הסטודנט העולה מרוסיה,
יאשר ,קאזקוב ,בנסיון לרתמו לפעילות מפלגתית ,ב־
עיקבות הפופולאריות לה זכה אחרי שביתת־הרעב שלו
ליד בניין האו״ם בניו־יורק.

האמון ההדדי והחשדות בצמרת מק״י גברו
נוכח הופעותיו של ח״כ מק״י משה סנה
כתוצאה מכך קיימים במק״י גורמים המאשי
סנה בכך שהוא חותר לפירוק המפלגה.

שם חדש
למעצרים מינהליים

חרת־פרשים ישראלית לנבחרת־פרשים של הצבא הבריטי בקפריסין.
בתמונה נראים שופטי התחרות .אחד מהם הוא איש הצבא הבריטי,
והשני ,במגבעת הלבנה ,הוא מומחה הסוסים הישראלי זאב גור־אריה.

המערכה הבינלאומית נגד המעצרים האדמיניסטראטי־
ביים בישראל מדאיגה את הממשלה ,ובעיקר את הממו
נים על ההסברה בחו״ל.
גל המחאות ,שהחל בארץ בעיקבות מעצרם של מש
כילים ערביים ישראליים ,התפשט לחו״ל — בעיקר
לאירופה המערבית .פרופסורים ,אנשי־רוח ואישי־ציבור
חתמו על עצומה נגד מעצרים אלה.

נוש עם ענינה

משרד-המשפטים שוקל אפשרות לבטל
אה המונח מעצר אדמיניסטראטיכי ,אולם
לא את הנוהג עצמו .גס לאחר הכיטול
יימשכו מעצרים מינהליים ללא משפט ,או
לם יימצא להם שם אחר.

שר-החוץ
יפרסם ספר
שר־החוץ אבא אבן עומד להוציא בקרוב לאור ספר
שכתב ,בו יגן על צעדיו ועמדותיו לפני מלחמת ששת־
הימים ,לאור הביקורת שנמתחה עליו בפירסומים שונים.

לצורך זה קיכל אכן מצד כמה מאנשיו
מכתכים חתומים המאיטריס את גירסתו
שלו במקום הגירסות שהושמעו כספרים
שונים על המלחמה .את הספר של אכן
יסגנן ויערוך הסופר אהרון אמיר.

יהודה גיא יתמנה
זווזרו של שר־התחבורה
יהודה גיא .מי שהיה בזמנו המפקח ה־
ארצי על התעכורה ולאחרונה עמד כראיט
המינהל לבטיחות כדרכים ,עומד להתמנות
כעוזרו האישי של שר-התחבורה עזר
וייצמן לענייני תחבורה יבשתית.
אחד מצעדיו הראשונים של וייצמן בתפקידו החדש
היד ,לפרק את המינהל ,אולם הוא הכיר בתכונותיו
והכשרתו של גיא ,שהוא אחד ממומחי התחבורה היבש־
תית בארץ ,ומינהו לתפקיד שהוא אחד הבכירים ביותר
במשרד־התחבורה.
המינוי נעשה למרות שגיא הוא בלתי מפלגתי ,דבר
ששימש לו לרועץ בימים בהם היה משרד־התחבורה
בידי אחדות העבודה.

סבידור רוצה
לחזור לרכבת
מנחם מבידור ,שנבשל בבחירות לראשות
עיריית תל-אביב במועמד מטעם גח״ל ,וש
היה כזמנו מנהל רבבת ישראל ,חותר לח 
זור למשרד-התחבורה ולקכל לידיו שוב את
ניהול רבבת ישראל.
כפי שהתבטא אחד ממקורביו של השר עזר וייצמן,
הרי ״מה שוייצמן יכול להציע לו זה את ניהול רכבת־
השדים בלונד,־פארק.״

הפרשים הבריטיים הופיעו לתחרות שנערכה באיצטדיון .בגבעתיים כשהם
לבושים במיטב המסורת הבריטית ,עם כובעים עגולים ועניבות ,בתמונה
נראה אחד מאנשי נבחרת־הפרשים הבריטית כאשר הוא מדלג — עם סוסו — מעל אחד המיכשוליס.
בסיכום התחרות ניצחה נבחרת הפרשים הבריטית בהפרש של ארבע נקודות בלבד ,את הנבחרת הישראלית .רבים
מן חצופים התמרמרו על שנעדרו מן התחרות המירוצים ,שלא ניתן היה לבצעם בגלל מימדי המיגרש הקטנים מאד.

