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 מדהים: מיסמך זה יה ך*
 של נייר־מיכתבים על רשמי, במכתב 1 (

ביוהנס ישראל של הכללית הקונסוליה
השג של המיסחרי הניספח הודה בורג,

 ״היעלמותם״ פרשת לו ידועה כי רירות
 ישראלית, מחברה ל״י אלף 400כ־ של

 ידוע כי — השגרירות בחסות שפעלה
 הוא וכי — למעילת־הענק אחראי מי לו

 ולאי־העמדתו הפרשה, להשתקת ידו נותן
לדין. המועל של

נת בה — ורד פרשת אחרי בישראל,
 למזימוודשוחד ידה נתנה המדינה כי גלה

 את אף מביישות היו שלא בינלאומיות,
 אלה מעין שמכתבים ייתכן — היצ׳קוק

 בשגרירו־ יומיומית, לשיגרת־עבודה הפכו
 במדינה אולם העולם. ברחבי יות־ישראל

 רעידת־אדמה מתפוצצת היתר. מתוקנת,
זו. מעין שערורייה נוכח ציבורית

— ולפתע

5 1 X 1 0 * 1 6 1 7 ־ ן 1,
14108051.

 (ראה סויגי־ססיל מפעל את אחר־כך
״שערוריות״).

 בין הקשרים את להגביר נועדה יסאטא
באמצ בעיקר — לדרום־אפריקה ישראל

תעשיה. ומוצרי סחר חילופי עידוד עות
 ראובן נקבע יטאטא, של כללי כמנהל
גלם. (״מיקי״)

 מי־מנוחות, על יטאטא פעלה רבים ימים
עיתונ לאירוח פרט הרבה, לעשות בלי
בדרום־אפריקה. ישראלים אים

גיר לפתע ניגלה ,1972 במחצית והנה,
 החברה. בקופת ל״י אלף 400כ־ של עון
 שונות בהוצאות זה גירעון הסביר גלס

האיגוד. לטובת קבלות ללא שהוצאו
 הסכים והוא שיכנעו, לא הסבריו אולם
 עד — ערבות ל״י אלף 50כ־ להפקיד

 יטאטא ראשי ניסו בינתיים החקירה. לגמר
קרה. מה בשקט לברר

ששת מלחמת אחרי נולדה פרשה ך*
 היהודי בעם ההתלהבות בגבור הימים, 1 ו

אש לוי המנוח ראש־הממשלה בתפוצות.
ה הכלכלית הוועידה את אז יזם כול,

 שיש מי כל זומנו אליה הגדולה, יהודית
היהודים. בין כים לו

וחב מפעלים נוסדו הוועידה, בעקבות
 — יטאטא היתה מהן אחת רבות. רות

 סאוז־אפריקן ישראל של ראשי־תיבות
ישר־ למסחר (אגודה אטושיאסשן טרייר

דרום־אפריקה).—אל
 ממשלת היתד. יטאטא של המייסדת הרוח
 היו בדרום־אפריקה הבעלים אולם ישראל,

 ליבגוט זלמן ובעיקר שם, הפדרציה ראשי
שהקים — סירל אהרון ואיל־הכספים
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 ראנד, אלפים עשרת כבר החזיר מיקי

 כאשר תוחזר והיתרה החסר, הסכום מתוך
 מלוא את בדייקנות תיקבע הספרים בדיקת
החסר. הסכום
 הוא לאיש. זה מכתב תזכיר אל אנא,

 שתצטרך במקרה אולם בלבד. לידיעתך
להשת תוכל יטאטא, אודות הסברים לתת
כמובן. שמי את להזכיר מבלי — בו מש

רם מיכאל רב, בכבוד
המכתב. לשון — כאן עד

היש המסחרי הנספח של זה מכתב
 מפורשות רמז בדרום־אפריקה ראלי

 בשגרירות, קודם שעבד אחר מישהו על
 יודעי־דבר חוגים בעניין. מעורב שהיה
 לקונסול התכוון לא אם עצמם את שאלו

בן־יוסף. אמיתי הקודם, המסחרי
 הנמצא בן־יוסף, גילה למכתב, בתגובה

כ כהונתו את סיים כי בישראל, עתה
 שה־ לפני הרבה — 1970 ביוני קונסול
 אמר, עוד להיווצר. היתד. יכולה מעילה

 יציב ״אינו רם, שמחליפו, סבור הוא כי
 מכתב קיבל כי סיפר גם הוא ביותר.״

 מיקי לפרשה: הסברים ובו גלאם׳ ממיקי
 קבלות של עניין היא הפרשה כל כי טען

 מיקי כתב שבועות שלושה לפני חסרות.
״מסתד הפרשה כי טען בו נוסף, מכתב
 קנם, וישלם סליחה יבקש הוא כי רת״,

בשלום. מקומו על יבוא והכול
הפרשה? ״מסתדרת״ כיצד
 המועל :לשיאה השערורייה מגיעה כאן,

 :המעילה את להחזיר חייב אינו אף
 :מקורות משני כוסה הגירעון כי מסתבר

 וה־ המסחר משרד שילם דולר אלף 15
 הישראלי המיסים משלם מכספי — תעשיה
 הכלכלית הוועידה מטעם הממונה כמובן.

 כי טען סיטון, שלמה ד״ר יטאטא, על
 הוצאות לכיסוי דולר 5000 רק העביר

למצופה. מעל
 המגבית־ מכספי שולמה הגירעון יתרת
הפדרציה, נשיא בדרום־אפריקה. היהודית

 של הדוק בפיקוח היתד. שיטאטא כיוון
־י ־ ־ ־ ־ לעבר הזרקורים הופנו ישראל, שגרירות ־

י ע ג רם. מיכאל שם, הנוכחי המסחרי הניספח 11 ר
הפדרציה לראשי ושיגר מיהר זה !.--------

תצ (ראה חשאי מכתב הציונית
כתב: בו לום),

 הסודי מכתבך את עתה זה קיבלתי
ה למרבית יטאטא. אודות ליוני, 30מה־

 כסף וסכום מאוד, מכוער דבר אירע צער׳
כחסר. התגלה — ראנד אלף 25כ־ — נכבד

ב המעורב מהקונסוליה ל״איש״ אשר
 או אני זה שאין מאליו מובן — פרשה
להז מבלי הנוכחי. מהצוות אחר מישהו

שתבין. בטוחני שמות, כיר
 של הקמתה ויוזמי הציונית הפדרציה

— הכסף את להחזיר ממנו תבעו יטאטא
משפ תביעה נגדו שתוגש רוצה אינו אם

 לשלחו מעוניין אינו איש אולם טית.
בסוד. העניין על שומרים והכול לכלא,

פורל משקיע
הכסף? את גנב מי

ב בביקורו על־כך נשאל ליבגוט, אשר
 פרטים, יודע אינו כי והשיב — ישראל

 יסתדר.״ ״הכול בקרוב אך
 מדוע שנשאל משרד-החוץ, דובר ואילו
 דיווח לא פלילית, פרשה המשרד השתיק

 תגובה.״ ״אין השיב: — למשטרה עליה
 אם גם — במרירות הגיב לעומתו,

 בירושלים המשרד עובד — שם בלא
בפרשה: שטיפל

 שוחד מקבל בעמידר קטן פקיד ״כאשר
 דואר עובד כאשר — בכספים מועל או

 מוסרת — ל״י 100 וגונב בתפקידו מועל
 המוטלים העונשים על יום כל העיתונות

 מנהל כאשר קורה אולם אלה. פשעים על
 ממשלת- ביוזמת שהוקמה חברה, של כללי

 ל״י אלפי במאות בתפקידו מועל ישראל,
 פקיד גם מעורב במעילה כאשר —

 — בדרום־אפריקה בשגרירות־ישראל בכיר
 — אותה מטשטשים הפרשה, את משתיקים
 של מכיסו המעילה כספי את ומחזירים

הישראלי. המיסים משלם

)15 מעמוד (המשך
 הקמנו אבל סטליניסטים, לא אנחנו

אנ הרבה עם דיברנו חקירה. ועדת
 אד והכירו בבתי־סוהר שישבו שים

 מהארגון. אותו להוציא החלטנו ואז תו
 נגדו מליאות הוכחות לנו שהיו למרות

 עשינו כך. על לו הודענו ולא לו קראנו לא
ש פנים העמדנו מתפרקים. אנחנו כאילו
 מריבות רקע על מתפרקת האדומה החזית

 תחת בוערת שהקרקע ראה הוא אישיות.
ורד. דני במקומו נבחד אז והסתלק. רגליו

וד אודי עם נפגשת מתי הזה: העולם
האחרונה? בפעם ני

 בקשר. הזמן כל עימם הייתי :גימל
 אודי אלי בא שנעצר לפני שבוע
 של 4 מיספר גליון בהוצאת לדון

 אי־פעילות. של שנה חצי אחרי החזית,
שנ אחדי שבוע לצאת צריך היה הגליון
 כאמור היו שלנו הדיעות חילוקי עצרו.

 הרפתקן. היה אודי טאקטיים. בעניינים
 פרובוקטיביות: פעולות שניזום רצה הוא

השל מצד אלימות שתהיה למצב שנביא
 זה ואת באלימות, להגיב נוכל ואז טונות
לטובתנו. טאקטית מבחינה ננצל

 קשר על דיברתם האם : הזה העולם
? פלסטיניים ארגונים עם

מל  ארגונים עם קשר בעד היינו :ג׳
הכ הערבי. בעולם מהפכניים קומוניסטיים

 ופוליטי. אידיאולוגי לקשר היתד. וונה
 כמו כזה יהיה הפעולה ששיתוף התכוונו

יפ שהם משותפים. נושאים על בהפגנות
ואנח בביירות ויאט־נאם מלחמת נגד גינו

 רצינו בתל־אביב. נפגין יום באותו נו
המ הברית ״תחי :בסוריה יצעקו שהם

 בתל־ נצעק ושאנחנו בישראל!״ הפכנית
 בסוריה!״ המהפכנית הברית ״תחי אביב:
מהפ שיש ערב במדינות שידעו רצינו
בישראל. קומוניסטים כנים

 לשל־ עמדתכם היתה מה הזה: העולם
7 בטוריה הבעת טון

 תקפנו הערבים המשטרים מכל :גימל
 הרקוב המשטר בגלל סוריה את במיוחד

קומו ורוצח השמאל את הרודף שלה,
 שאודי מאמינים לא אנחנו לכן ניסטים.

 הרוצח משטר עם פעולה לשתף יכלו ודני
בש מתקדמות. דיעות ובעלי קומוניסטים

אחורה. אחד צעד זד, זעזוע. זה בילנו
וד שאהוד ייתכן האס ז הזה העולם

השקפותיהם? את שינו ני
 להיות יכול בכך. מאמין אינני :מל׳ג

 מאמין אינני אבל בהתנהגותם, שינוי שחל
מז לא אנחנו דיעותיהם. את שינו שהם
 — להם שמיחסים מה עשו אם עמם דהים
שיקב כדי לצידם מתיצבים אנחנו אבל

הד את עשו אומנם אם משפטי. סעד לו
 את נוגד זה בהם, נאשמים שהם ברים

השקפותינו.
 מאמינים אתם האם :הזה העולם

מפשע? חפים שהם
 הפרשה. בכל מוזר דבר יש : גימל

 מדינה, איזו של מרגלים תופסים כאשר
 שותקת, בשבילה ריגלו שהם המדינה אז
 וכאן בשבילה. שעבדו מכחישה אינה אם

מאש פתאום הסורים :מוזר משהו קרה
 סרגלים היו שהם ובפומבי בגלוי רים

בשבי לעבוד יסכים מי עבורם.
 זה את לאשר ממהרים הם אם לם
 לא משהו כאן יש אז בגלוי? כך כל

 כן, :צועקים הסורים פתאום מה בסדר.
בע צריכים כשהם שלנו, מרגלים היו הם
? לשתוק צם

 נח־ וחבריך אתה האם :הזה העולם
ודני? אודי עם קשריכם על קרתם

 אותנו. חקר לא איש דבר. שום :גימל
 אני נעצר. ולא נחקר לא מאיתנו אחד אף

 אבל בבית, הקלטה מכשיר לי ששמו יודע
 להסתיר. מה לי אין אותו. מנתק איני

עלינו. מאיימים אבל דבר. כל שישמעו
 מי מאיימים? איך ז הזה העולם

? מאיים
 כל כותבים העתונות. באמצעות :גימל

 יהודים. שני עוד שיעצרו שיתכן הזמן
 לי רומזים אלי. היא שהכוונה יודע אני

לנכון. ימצאו אם אותי שיעצרו
ש במשפט יתברר אם :הזה העולם

תה מה התאמתו, ודני אודי החשדות.נגד
עליהם? דעתך יה

הר מעשה בכך אראה אני :מל׳ג
כעמ בסוציאליזם, מאוד הפוגע פתקני

קו איך אבין לא והערבים. היהודים לים
 מרכסיסטית־לני־ השקפה בעלי מוניסטים

בקהי לפגוע לרצות יכלו אמיתית ניסטית
שמא מהפכנים בתור ממנה חלק שהם לה

 נגד אנחנו הפיזי. לחיסולה ולגרום לניים
מפשע. חפים אזרחים רצח של צורה כל

 המי למהפכה בקשר מה 'הזה העולם
לה? מטיפים שאתם זויינת

 שימוש זה אזרחים. רצח לא זה :ג׳מל
מאור בצורה הבורגני המימסד נגד בכוח
שיפ ברגע מתנגד. שהמימסד זמן כל גנת
 צורך יהיה לא שלו ההתנגדות את סיק

בכוח. יותר


