
 כ־ הבספית שתמיכתה תבהיר, העירייה
 וב* וינברג של בסילוקו מותנית ״קאמרי"

 מקובל שיהיה לתיאטרון מנהל של מינוייו
העירייה. דעת על

ימשיר ״אמנסטי״

 הסנזודנטים ציבור בל את לגייס החדש
ישראל. נגד

 השלמה ישראל ארץ
השלום מחנה נגד

ף ־ ץ נ מ בישראל לפעול-י
המדי האסירים למען אמנסט־ אירגון של פעילותו

תתחדש. — בישראל ניים
הש שממנה בכנסת, שר־המשטרה להודעת בניגוד

 עם קשריה את ממשלת־ישראל ניתקה כאילו תמע
 ה־ עצמו. לאירגון הודעת־ניתוק נמסרה לא אמנסטי,

בפעולה. להמשיך לעצמו חובה רואה מצידו אירגון
 מיוחד שליח לארץ יגיע הקרובים בימים

הפר חבר שהוא עורך־דין ״אמנסטי", של
ה הבוחרים בתמיכת שזבה האירי, למנט

שם. יהודיים
 ועדת־ תמנה עצמה שממשלת־ישראל אמנסטי: הצעת
 עינויים על התלונות לבדיקת יחיד, חוקר או חקירה,
עצירים. חקירת בשעת

וה זו, הצעה לגבי הדיעות חלוקות בממשלת־ישראל
 תלונה שכל לאירגון הוצע זאת תחת אותה. פסל רוב

 למשל — המיוחדת במיסגרתה לגופה, תיבדק תיבדק
 על־סמך הורשע כי הטוען לנאשם חוזר משפט על־ידי
עינויים. ידי על־ ממנו שנסחטה הודאה

 הריעה, רווחת כחו״ל ישראל נציגי כין
 ״אמנסטי״ כפרשת טיפלה הממשלה בי

לה נטייה ויש וכחוםר־בישרון, ברשלנות
פשרה. לידי גיע

— לפאריס בו־נתו
גיוס

הישיבות בחורי

 שרשימתם השלמה ארץ־ישראל למען התנועה אנשי
 מקווים מוחץ, כישלון נחלה השביעית לכנסת בבחירות

בן־אמוץ. דן על האחרונים הפירסומים את לנצל
 ליד מישמרות הצבת מתכננים ״בן״ אנשי

 בכד לנגח ומקווים ביפו בן־אמוץ של ביתו
הישראלי. השלום מחנה את

 בהכנסות ירידה
בארצות-הברית המגבית

ה היהודית המגבית בהכנסות ניכרת ירידה צפוייה
באמריקה. מאוחדת

במי יפגע האמריקאית בבורסה המשכר
המגבית. בהכנסות שרין
 — בוול־סטריט המניות ערך בנפילת הנפגעים בין

מחד־ חלק תורמים שהיו רבים יהודים
המאו־ היהודית למגבית במניות חיהם
 חלקי מתשלום כך על־ידי ונפטרו חדת
מס־ההכנסה. של

 רקוובים תפוזים
לחו״ל נשלחו

ר וובוזיו גזי את רי ? החז

 — דייו משה
? היונים מועמד

אגודת־ישראל. אנשי בקרב שערורייה לפרוץ עומדת
 ש־ מיסחרי מיפעל מאחורי כי מתברר,

עומ בצילומי־עירום, מלוות מודעות פירסם
מאגודת־ישראל. גורמים דים

 את לנגח כדי זאת ינצלו המפלגה מראשי אחדים
במפלגה. יריביהם

 ובציבור כמפלגת־העבודה היונים בחוגי
 שמשה חדשה: תקווה לאחרונה מתגבשת

 ויבוא המתון המחנה מנהיג יהפוך דיין
גולדה. במקום
 מעשים לכמה מרובה חשיבות מייחסים אלה חוגים
 שיחתו (א) כגון האחרונים, בשבועות דיין של ומחדלים

 ביוזמתו, זהירה תמיכה הביע בה גולדמן, נחום עם
 בבית־ בחדרו גולדמן אצל ההפגנתי וביקור־הפרידה

הימנעו (ב) לחו״ל, צאתו ערב המלון,
 בניגוד גולדמן, נגד התבטאות מכל תו

 בהצגת ביקורו (ג) ואלון, אבן לגולדה,
ה שרי לשאר בניגוד האמבטיה, בלכת

סכ על המפוכחים דבריו (ד) ממשלה,
 ועל במצרים, הסובייטית המעורבות נות

 ממשית, אמריקאית לעזרה חוסר־התקווה
 התנגד שדיין האומרות ההדלפות (ה)

 0(. לעומק, מצרים להפצצת מלכתחילה
 הער־ דיין השמיע בהן פרטיות שיחות

ב המשתקפת מזו מאוד שונה כת־מצב
הרשמית. תעמולה

ההתק את להבין גם יש זה רקע על
 על חרות אנשי של הכימטע־גלויות פות
מהם. בחלק שאחזה וההיסטריה דיין,

נופי דיין משה יתחברו אם
 שיהיה ספק בל אין ספיר, חס

 וכמיק* כמפלגה, הרוב בידיהם
 מתונה, ממשלה תקום זה רה

חרות. ללא דיין, בראשות
ב תומך גולדמן נחום הד״ר כי ידוע,

 הוא דיין כי הנחה מתוך זה, רעיון
 מפוכח די שהוא בצמרת היחידי האדם

ישר של האמיתי מצבה את להבין כדי
 היכול היחידי האדם גם הוא וכי אל,

מ העת, בבוא הנסיגה פקודת את לתת
עמוקים. לזעזועים יגרום שהדבר בלי

ה הדוגמה על מסתמך הוא
 דה־גול, שארל של היסטורית

החו בתמיכת לשלטון שהגיע
 הם־ את וברת הלאומניים גים

העצ אלג׳יריה עם בם־השלום
מאית.

ההער זה: לרעיון העיקרי המיכשול
 מראש לדעת שאי־אפשר אדם הוא שדיין הכללית כה
 גורל את להפקיד והחשש שהוא, מצב בכל יעשה מה

בידיו. המדינה

 יכין, מנהל של בראשותו חקירה ועדת
 כיצד לחקור כדי שנתמנתה קפלן, בני

 רקובים תפוזים לחו״ל שנשלחו קרה
 הדו״ח את גנזה לירות, אלפי במאות

שלה.
 חריפות תגובות עורר הדבר

 כי הטוענים הפרדסנים, כקרב
 כמנכ״ל הקשור לקוי, תיכנון

 רב־ הדר, פרי לשיווק המועצה
 גרם מקלף, מרדכי (מיל.) אלוף

הפרי. במישלוח לעיכוב
 בין הסיכסוך גם החריף זה רקע על

 פרי לשיווק והמועצה הנמלים רשות
 בננד השביתות בגלל כי הטוענת הדר,
 המיועד והפרי האוניות מתעכבות לים

נרקב. למשלוח

 שערורייה
באגודת-ישראל

 בל הישיבות. כחורי של חלקי גיוס צפוי
 דחיות, עכשיו עד שקיבלו הישיבות בחורי

חוד של מקוצרים לאימונים לצאת יחוייכו
פי תחת שיעמדו מיוחדים כמחנות שיים
 לאחר-מכן הישיבות. ראשי של דתי קוח

מילואים. ביחידות ישובצו

 תל־אביב עיריית
ויגברג ישעיהו נגד

 של להדחתו שקטים צעדים תעשה תל־אביב עיריית
הקאמרי. מהנהלת וינברג ישעיהו

 על מלחמה הכרזת
החדש השמאל

 לשגריר בן-נתן אשר את למנות הכוונה
 איתן, ולטר של כמקומו בפאריס, ישראל

 ידידי כין כיותר חמורה דאגה מעוררת
בצרפת. ישראל
 והכריז הקיצוני, הימין עם בגרמניה הזדהה בן־נתן

 .ניאו־נאצים״ לאנשיו כשקרא החדש השמאל על מלחמה
אדומים״. ו״פאשיסטים

כהו שתקופת בטוח לצרפת, יועבר אם
 כלתי-פום- במהומות מלווה תהיה שם נתו
 הדבר נגדו. החדש השמאל חוגי של קות

השמאל שבקרב הפידאיון לתומכי יעזור

 יהודי מיליונר
הרוסים גגד

 שעמד דויטש, ברנרד האמריקאי היהודי המיליונר
 עיסוק לו ימצא קאזאקוב, יאשר, של הצום מאחורי

חדש.
הא אל המונית פטיציה יארגן דויטש

 של הסכנה נגד במערבה לצאת פיפיור
הקודש. ארץ על סובייטית השתלטות

 עצומה על לחתום יתבקשו כולו בעולם אזרחים
להת ברומא, הקדוש הכס על היושב אל המופנית

זו. סובייטית מזימה מול ייצב


