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 לפני התעוררה, ובירעם איקרית פרשת
 ל־ הודיע דיין שמשה אחרי חודשים, כמה

לבי מסכים שהוא וועדת־החוץ־והביטחון
 הוכרזו פיהן שעל תקנות־החירום, טול
ש מפני כאיזורי־ביטחון, אלה כפרים שני

עוד. דרוש אינו הדבר
 ב־ להתנקם שרצה מפי זאת, עשה דיין
 אדמות על יושב ברעם שקיבוצה מפ׳׳ם,

 שהתייצבה מפ״ם על כעס דיין בירעם.
ברפיח. הבדווים פינוי נגד המחאה מאחורי

ב מתמיכתה מפ״ם בה חזרה השבוע
 דיין נזכר שבוע ובאותו — רפיח בדואי
 שני סגירת את דורש שהביטחון לפתע
הצפון. כפרי

 אבל בטלות. נשארו — שבוטלו התקנות
 השתמש פשוט דיין בתקנות. מחסור אין

 ההגנה מתקנות אחת — אחרת בתקנה
ה נגד שנחקקו ,1945 משנת הבריטיות

 שני כי דיין הכריז פיה, על היהודי. יישוב
סגורים״. ״אזורים הם הכפרים
בנוח. כל־כך הרגיש לא שדיין נראה

כו הממשלה בפני העניין את הביא כן על
גוש פומבית תיתן כולה שזו ודאג — לה

למעשה־הבליעל. פנקה

עיתונות
הדממה יהודי שד שומרם

 העיתונאי זייף האמנם
ז רוסיה יהודי בשם ידיעות

 אגודת־העי- 'שלי האתיקה ועדת חברי
 קודם יום רק הופתעו. בתל־אביב תונאים

העי של בתלונתו ראשון דיון קיימו לכן
 נגד הארץ, ממערכת קיסרי, אדר תונאי

 משידורי־ישראל פרנקל- שרה העיתונאית
 של בהול מכתב אליהם הגיע וכבר —

? קרה מה תלונתו. לבטל המבקש קיסרי,
 קרה מה בדיוק ־הבינהסקופים•■ צרור

הדוב בארץ, כתבי־העיתונות חבורת
 חברי הדממה. יהדות בשם יום־יום רים

 ואברהם פרנקל שדה ובעיקר, זו; קבוצה
 מיס־ חודשים מזה הביטו ממעריב, תירוש.

 הבלעדיות ידיעותיו על גובר בחשד פר
הרא בעמוד תדיר שהופיעו קיסרי, של.
נק אף ותירוש פרנקל הארץ. של שון
עלי הממונים אצל לבירור פעם מדי ראו
 השניים החמיצו. שהם הסקופים לאור הם,

הטל מן המצוצות אלו, ידיעות כי טענו
 מפוקפק. ומקורן באי־נכונות, חשודות פון,

 :פרנקל שרה השבוע האשימה
 עולי־רוסיה, של קבוצה משרת קיסרי

 סל־ לאה סביב החרות בתנועת המרוכזים
 דברים מפרסמים אלה כהן, וגאולה בין

 יהודי כאילו מפרסמם והוא — בשמם
זאת. לד אמרו רוסיה
 שהוציאה תזכיר פירסם . למשל, כך,

 יהודי זאת לו .כאילו״מסרו— זאת קבוצה
, בטלפון; ■רוסיה ■ 
בי ניקסון התפרסם-'שהנשיא אחד יום

 לחצם את -להפסיק ארה״ב מיהדות קש
 בהקשר רוסיה, יהודי עליית בעניין עליו

 לאמריקאים. הרוסים בין להסכם־הסחר
 קיסרי, של ידיעה בהארץ הופיעה למחרת,
 רוסיה יהודי כי נאמר, בה הראשון, בעמוד
 ומצוטט ־ ניקסון, הנשיא דברי על זועמים

לקיסרי. זאת שאמר מוסקבאי יהודי
 בלוף: זה כי מייד ראינו ותירוש אני
 נאום על לדעת יכלו לא רוסיה יהודי

 תבע הרדיו אבל ,שידורו. בערב ניקסון
 טיל־ בלוף. שזה. הוכחה או — כתבה ממני
ב נזכר ששמו ליהודי למוסקבה פנתי

 אמנם קיסרי כי לי, אמר הוא ידיעה.
י .ערב אבל — עימו דיבר נ פ  נאום ל

 ידע לא הוא זה, רגע. עד וכי ניקסון,
הנאום. על כלל

 כתב שקיסרי בערב כי התברר, כן כמו
ב המרכזת היתה — למוסקבה שטילפן
משותקת. מוסקבה

 עורכי לידיעת הגיעו הפרשה פירטי
 קיסרי לבירור. קיסרי את שתבעו הארץ,
נג האתיקה לוועדת תלונה הגיש מצידו:

בהארץ. עליו שהלשנתי על — די
ה הקלטת את הבאתי . בוועדה, בדיון

 חברי במוסקבה. היהודי עם שלי שיחה
 וטוב, כשר .שעשיתי מה כי טענו, הוועדה

 תלונה הגשתי שלא בסדר לא אני אולם
כוזב. פירסום על למועצודהעיתונות, נגדו

קי של תלונתו אם כי לוועדה, אמרתי
 למו־ נגדו;תלונה אגיש — תבוטל לא סרי
תלונתו. בוטלה למחרת, העיתונות.—־־•

 פרנקל. שרה כאן, י ״
 הרבה יש ״לצערי קיסרי: אדר הגיב
מו לא אני" אבל העיתונאים, בין ליכלוך

להגיב.״ כן

□ומן תעלומת
לקיצה הגיעה
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הגר טכנאי־השיניים שבועות. שלושה לפני
 בשיניים הגשר את זיהה אכטמן פריץ מני

 מרטין כשל הלסת ואת — ידיו כמעשה
 רסיסי־זכו־ השינייס בין נמצאו כן בורמן.

 ה־ שפופרת של כנראה — זעירים כית
בורמן. התאבד שבאמצעותה ציאן־קאלי,

 לפריץ לו, הספיק ויחיד אחד בט
 קבע שלי,״ העבודה ״זאת :אכטמן

בביטחון.
 טכנאי־השי־ ניפץ אלה, מילים בשלוש

ש — שנים 27 בת אגדה הקשיש ניים
סופ עיתונאים, לעשרות מיליונים הכניסה

ברחבי־העולם. ומפיקים רים,
 את לסיומן הביא אלה, מילים בשלוש

 של הרפתקאותיו אודות סיפורי־המעשיות
•חיטלר. של סגנו בורמן, מרטין
 עוזרו מאשר אחר לא היה אכטמן שכן

 רו־ — בלשקה יוהנס הוגו פרופיסור של
 גם שטיפל היטלר, של הפרטי פא-השיניים

בורמן. של בשיניו
 שבועות, שלושה לפני הוצגה, וכאשר

 גשר שיניה שעל עצם־לסת אכטמן בפני
כמעשרדידיו. הגשר את מייד זיהה הוא —

 של שיניו על שהרכיב הגשר זה היה
 ה- מלחמת פרוץ אחרי קצר זמן בורמן,

עולם־השנייה.
 סופית, הגולל, סוף־סוף נסתם ובזאת,

** בורמן. מרטין על
 | גולגולת
ברכבת

ת ** הלס  לגולגולת, שייכת היתה צפ״
 וילי על־ידי לכן קודם יום שנמצאה <.

 ברלין של הרכבת־התחתית עובד שטיין,
השניים פריסה. יאנס ועוזרו המערבית,
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