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)16 מעמוד (המשך
 הבן, אמר אולם, עונה. לא הבן :שטעה
עיניו. לנגד עדנה אחר עציר

 הוחלשה בכך שיפוטית. חקירה
 נוספו בינתיים .אולם בהרבה, ההאשמה

נוספות: טענות לפרשה
 פליציה הקומוניסטית עורכת־הדין •

 בעבר רבות פעמים טענה שכבר לנגר,
ש טענה עונו, הערביים שלקוחותיה

ה מנאשמי לדמן, מלי היהודי, לקוחה
קשות. עונה רשת,
 עו־ ממשרד ברנר, בנימיו עורך־הדין •

 דן של פרקליטו שהוא כספי, רם רך־דין
הרי לרשת בהשתייכות מהחשודים ורד,
 התלונן האחרונה בשבת כי טען גול,

 על- ביותר אכזרית בצורה הוכה כי לקוחו
 הוא בו בג׳למי בית־המעצר שוטרי ידי

שי האחרונה לתקופה שעד ברנר, כלוא.
הש בעל ושאינו הצבאית בפרקליטות רת

 שלח אידיאולוגית, או פוליטית תייכות
 להפעיל תבע בה לשר־המשטרה, תלונה
הו כי ורד דן של לתלונתו בדיקה הליכי

 קפה כוס שביקש משום בבית־המעצר כה
על ורד התלונן לא ברנר לטענת נוספת.

ורד דן חשוד
אייכמן של בתא

 ב־ אולם חקירתו, בשעת עינויים או מכות
 בכושר שפגעה בצורה הוכה בית־המעצר

 כעונש הושלך לכך נוסף שלו. השמיעה
אייכמן. אדולף כלוא היה בו לתא

 לברר יכולה מוסמכת חקירה שרק ברור
 כי העצורים החשודים בטענות האמת מה

 אבל אליהם. ומתאכזרים בהם מתעללים
 זקוק היה לא הילל, שלמה שר־המשטרה

 ללונדון צאתו ערב כזאת. לחקירה השבוע
 בכל אמת של שמץ ״אין :החלטית קבע

 החוקרים או שהמשטרה שהועלו, 'הטענות
 ב־ שנעשה מה כל העצורים... את מענים

 אנשי של והשמצה מזימה הוא זה ענין
 היסוסים, אחרי שהחליטו, וחבריהם רק״ח
חסותם.״ תחת הזאת הרשת את לקחת
ב ומטופשות נמהרות הצהרות אלה היו
 ההסתה למדורת שמן הוסיפו שרק יותר,

 אם יקבע שר־המשטרה לא וציד־המכשפות.
הד עצורים. מענים לו הכפופים השוטרים

 כזאת, שחקירה כדי הצורך די חמורים ברים
 או ציבורי נייטראלי, גורם בהשתתפות

תיערך. אכן שיפוטי,
 אל אישים של קבוצה פנתה השבוע

כזאת*. חקירה ביקשו שר־המישטרה,
ה תיענה אם נבון, מעשה זה יהיה

 החקירה תוכיח אם .זו. לבקשה ממשלה
 לאזרחים ירווח כוזבות, הן שההאשמות

ה מאויבי מכשיר־תעמולה יישמט רבים,
 המדינה של הטוב הרצון ויוכח מדינה,
רבב. של חשש כל ולחקור לבדוק
 ההאשמות זאת, לעומת יתאשרו, אם

 לשים כדי במרץ לפעול למדינה מוטב —
פסולות. לשיטות קץ

 השפל הפושע גם במדינת־חוק, כי
 המגונים במעשים החוק את המפר ביותר,
 — כלפיו החוק לשמירת זכאי ביותר,

 את המתעבים וחוקרים סוהרים בידי גם
בהם. מואשם שהוא המעשים

 שר־ אל פנה אבנרי אורי זז״כ *
 אישית להיפגש רשות ביקש המישטרה,

טענותיהם. את לבדוק כדי העצורים, עם

 נניצו■ ד■ מיליון 3.2 מסדו הינאנים
לשאר? קרה מה ־ מיליון 2.5 רק קיבלו

הדולף הפיגור
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סו צעו נ ו
:בלוד

אוסלנדר, ליוסף היפני הצלב־האדום מטעם שנשלח המכתב
 ליל־הדמיס של הקרבנות משפחות לשאר נשלחו ושדוגמתו

 שבן־משפחתך על מעומק־הלב מצטער היפני הצלב־האדום :היקר אוסלנדר ״מר
 .1972 למאי 30ה־ בליל לוד בנמל־התעופה שאירעה האיומה התקרית בעקבות נפטר,

 הצלב- קרוב־משפחתך. של מותו על מכל, העמוקים רחשי־השתתפותנו את קבל אנא
 להשתתפותס־בצערך כסמל זה, למכתב במצורף קטן, כסף סכום לך מעניק היפני האדום
 לבריאות הברכות במיטב לקבלו. תיאות כי מקווים אנו ועמה. יפן ממשלת של וכנותס

דולר. אלף 770 מתוך אלף 600 רק קיבלו המשפחות היפני.״ הצלב־האדום משפחתך,

 היפנים ששלחו דולר אלף 770 מתוך
ה לידי הגיעו — לישראל — למשפחות
דולר. אלף 600 רק משפחות
 רבעי משלושת יותר של סכום השאר,

מד״א. בידי נותר — ל״י מיליון

סערה
רית בו צי

 נפגעו וילדים נשים גברים, מאה ך*
פת כאשר אשתקד, למאי 30ה־ בליל

 בנמל- באש היפנים המטורפים ארבעת חו
בלוד. התעופה

כמאה הטבח בעקבות נותרו בישראל,

השמועות. היו תחילה, ף
עקשניות. אך מגונות, שמועות ■4

 מעל העומד גוף כי שטענו שמועות
 לכל מעל נעלה שפעילותו חשד, לכל
 מגן־דויד־אדוס מאשר אחר לא — ספק

 מהכספים חלק בכליו שם — בישראל
 קורבנות־הטבח של למשפחותיהם שנועדו

בלוד.
 השמועות אמיתות את לברר נסיון כל

 את אפף סודיות של כבד מסך נכשל. —
 איש להבקיעו: היה ניתן ולא הפרשה, כל
 איך התקבל, לאן נתקבל, כסף כמה ידע לא

היפ הצלב־האדוס — נותני-הכסף התקבל.

ביש היפני השגריר באמצעות שפעל ני,
 אנשי שתקו מהם, יותר שתקו. — ראל

ה תיכננו שבה הסודיות מגן־דויד־אדום.
של המזעזע הפשע את המטורפים רוצחים

 הסודיות של לקרסוליה אף הגיעה לא הם׳
הישרא הגורמים שהקימו ומםך-השתיקה

 בחלוקת לטפל עצמם על שלקחו ליים,
הכספים.

 העולם של מיוחדת חקירה גילתה עתה,
כס מתוך ל״י, אלף 700 האמת: את הזה
 הגיעו לא — היפנים ששלחו הפיצויים פי

 נשארו הקורבנות, משפחות של לידיהם
מד״א. של בקופתו

 אוקאמוטו, קוזו _ 1 ך 11 י 1 1̂ י 11
י ■ ■■■ י י יי  מארבעת אחד י

 למאמריטולס שנידון היפניים, המרצחים
.30.5.72ב״ בלוד שבוצע ברצח חלקו על

 ניספה, שקרובן כאלה :פגועות משפחות
בלבד. שנפצע כאלה

 לא לילה, אותו של הנורא, חשבון־הדם
 שגם מסתבר, עתה אולם לעולם. יסולק

פתוח. לפצע להפוך מאיים חשבון־הדמים
 והסבל הכאב על לפצות שבמקום פצע

יגבירם. עוד —
המציא לא שמגן־דויד־אדוס היא, האמת 611


