
 הלילית אפנת
 לנסיעת
הקיץ
ך ל  ש
לחול

 האפנה בית
 העילית

 42אלנבי
 ודא

5 53 57 טל.

 הישראלית המועצה
 שחם לגוון
נלססיו׳ - ישראל■

 ,20.30 בשעה ,16.6.76 ר׳, ביום
תל־אביב. בבית־שוקולוב,

: הנושא על פומבי דיון

שראל,  י
שטחי□  ־ ה

נפץ! חומר
:בחשתתפווג

אכוי־שלכאיה מוחמד •
אכנרי אורי •
אליאב אריה(לובה) ח״כ •
כן־גל אלי •
חורי סלים •
פלד מתתיהו ד״ר •
פעיל מאיר ח״כ •

ארנון יעקב ד״ר :היו״ר

•111116 1 976 185116

טמ<ד₪ק5£

?0 £1? ★
^01י1י ¥ -1?

 ★ '1116 .^1מ61'10צ11-151צ-011
0ת81ננ1־30זג 01 81161166 0

ת הפצה  בלעדי
י ק צ מ י ט ס

הסחיטה
)21 מעמוד (המשך
 ובמערכת במישרד שלטו פרס של נאמניו

הביטחון. של הענקית הכלכלית
 לא-מעטים במיקרים כי טוען, טיבור

 גבוהות עמלות העיסקות תמורת לו אישרו
 חלק להעביר עליו היה וכי המקובל, מן
לרפ״י. כתרומה העמלות מן

 — ילדיס להקריב
כסף? ולא______

 את תחסל תתגלה, אס זו, רשה ךן
 החוק מבחינת פוליטית, כאישיות פרס —•

 מעשיו לבין כאלה :מעשים בין הבדל אין
 הועברו המיקרים בשני צור. מיכאל של

 כספי חשבון על פרטי, לכיס קומיסיוניס
החברה. או המדינה

 נכנסו טיבור של הבנק שהעביר העמלות
 והכספים בשווייץ, מייוחד לחשבון־בנק

 ״קרן־פרם״. או ״קרן־רפ״י״ קרויים שבו
 החשבון היה שמו שעל הקרן, של הנאמן

 המנוח עורך־הדין היה בשווייץ, הבנקאי
 עצם רפ״י. מראשי חביב, (״מויש״) משה
 של נפילתו אחרי רק התגלה הקרן קיום
 חשבון ששת־הימים. במילחמת חביב מויש
 מותו, עם עבר, דפ״י עביר שפתח הבנק

 צריכים היו רפ״י ראשי אשתו. לבעלות
 אותה לשכנע כדי רבים מאמצים להשקיע
 רכושו ולא המיפלגה, של הם אלה שכספים
 הכסף את להעביר הסכימה לבסוף הפרטי.

 נועד ממנו חלק כאשר רפ״י, לבעלות
 עורד־הדין, של לזכרו קרן־זיכדון להקמת

בארץ. הטובים מן שהיה
 מיפלגת בין המיזוג הסכם נחתם כאשר
 המיזוג את היתנה ופרס לרפ״י, העבודה

 החדשה, למיפלגה רפ״י חובות בהעברת
 תמסור רפ״י כי המנוח ספיר פינחס דרש

 הכחיש פרם שימעון קרן־פרס. כספי את
 כאלה, כספים לרפ״י יש כאילו תוקף בכל

 את לשלם בחירוק־שעיים, נאלץ, וספיר
 לראשיה ולהשאיר רפ״י של חובותיה כל
 הקרן על בחו״ל. שבבנקים הכספים את

 חבר- שאילתות של שורה בשעתו, הגיש,
 וסגן־שר־ אבנרי, אורי לשעבר הכנסת
 תשובה ממתן התחמק דינשטיין צבי האוצר

עליהן. עניינית
 של ואיומיו שלחציו כך, משום ברור,

 ורבים שונים ואישים פרי, נושאים טיבור
 להשפיע ומנסים רוטשילד הברון אל מגיעים

 עצמו הברון התביעות. את יבטל כי עליו
 טיבור עם הדין את למצות בדעתו איתן

 מקשיחים רק עליו הלחצים וכל תום, עד
 כי אמר, ידידים עם בשיחות עמדתו. את
דברים על היום לסדר שיעברו ייתכן לא

במדינה
העם

עול ברוסיה

המיזרח־הת״כון
 חזדמכות זו היתה

 ?הפגין לשילטוגות טובח
 השתמשו והם — טימטום

חפצה בגסש בה
 לגבי באירופה השגורות הסיסמות אחת
 המיזרח־ של פרוסיה ״זוהי : היא ישראל

התיכון.״
 בעודף המצטיינת למדינה היא הכוונה

 לריגשות רגישות של ובחוסר שחצנות של
 מטומטמת, אך חזקה צבאית מדינה הזולת.

 הדבר את תמיד לעשות הכישרון לה שיש
אחרים. עמים עם ביחסיה הלא־נכון

 זו, תכונה על התגברו עצמם הפרוסים
 היסטוריות. מהלומות של שורה אחרי

מקומם. את ירשה ישראל כי נדמה לרבים
 יכול כך, שחשב מי לאייכי. הדוגמה

דייווים, גרי בפרשת השבוע להסתייע היה

- דימוים אזרח־עולס
— פרוסיה

״רשות ודרבון -
״הדמוקרטיה או —

 לאומיים בנימוקים טיבזר כשל חמורים
הציבור. טובת בנימוקי או

 החברה בניהול רב זמן משקיע הברון
 אחדים ימים הקדיש השבוע ורק לישראל,
 גילעד, ישראל החברה, מנכ״ל עם לשיחות
החב פרקליט ועם לחלוטין, כבר שהבריא

הפו לכל גולדנברג. אמנון עורך־הדין רה,
 בלאוו משיב הוא טיבור, בעניין אליו נים

מוחלט.
 לאיש־ תשובתו הברון עמדת את מאפיינת

 הברון אל לפנות שהתבקש ישראלי, ציבור
 התשובה ביטחוניות־^אומיות. סיבות מאותן
 נכנעה לא ישראל ״מדינת קצרה: היתד,

 עשרות בחיי ושילמה במעלות, לסחיטה
 של לסחיטה תיכנע היא עתה האם ילדים.
 של קאריירה המסכנת רוזנבוים, טיבור

אישים?״ כמה

העולמי״* השירות
? המיזרח־התיכון״ של

מס׳ אזרח־העולם ,54ה- בן היהודי־למחצה
עצמו. בחסד 1

 לשעבר קרב טייס האמריקאי, דייוויס
 שימש הלאומיות, המדינות בכל הכופר
 כוונותיו הישראלי. נתן לאייבי דוגמה
אפ השפעתו מבולבלת, השקפתו טובות,

 בעולם איש דעת על יעלה לא אך סית.
 הצרפתית, המישטרד, אפילו לו. להתנכל
 מניחה דווקא, בעדינותה ידועה שאינה

האמ של שהותו שעצם אף לנפשו, אותו
 הוא צרפת אדמת על חסר-הנתינות ריקאי
הסדר. באלוהי כפירה

 דרכון המילה את עטיפתו על הנושא *
 בערבית ברוסית, בצרפתית, בגרמנית,
 אדם :דייווים של חזהו על הסמל ובסינית.

הזורחת. השמש רקע על ידיו פושט

 לפני האמריקאי, דרכונו את שרף מאז
 משלו, דרכונים דייווים מנפיק שנים, 28

ה השרות רשות הכותרת את הנושאים
 תשלום גובה הוא כי נטען פעם לא לאומי.

 מניחות המדינות רוב אולם הנפקתם. עבור
 זה בדרכון גבולות לחצות עצמו לדייוויס

 הדינד ברשות מכירות שהן משום לא —
 בכוונותיו מכירות שהן משום אלא יונית,

האיש. דייוויס של והבלתי-מזיקות הטובות
 שילטונות כן לא להיות. צריך סדר
ישראל.
 לטייל לארץ, להיכנס לדייוויס הניחו אילו

 הדבר היה לא כאוות־נפשו, ימים כמה בה
 היתד. העולמית העיתונות לאיש. מזיק

 ■חיוביות, שורות בכמה כך על מדווחת
 חופשית, כמדינה ישראל של ודימוייה

 היה התיכון״, במיזרח היחידה ״הדמוקרטיה
מתחזק.
 חוק הפרוסים. שולטים בישראל אולם

 נעצר דייוויס להיות. צריך וסדר חוק, הוא
 בתחנת־המישטרה, הוחזק בנמל־התעופה,

לגרשו. הדרך שנמצאה עד פתוח, במעצר
 מטומטמת אך בולט. היה עצמו הטימטום

 בחיפזון. שנמצאה האמתלה היתה יותר עוד
 ״מכר דייווים כי הכריז קצין־מישטרה

ישראל״. לאוייבי דרכונים בעבר
 דורש. לכל דרכון מעניק דייוויס כי ידוע

 מדינת — ערך כל אין אלה לדרכונים
 ״מחבל״ — לאיש הניחה לא בוודאי ישראל

 דרכון סמך על להיכנס — אנטי-מחבל או
? הנזק היה מה כן, אם זה.

 לאסור ישראל יכלה היגיון אותו לפי
 מאחר הולנדיים, בדרכונים בני־אדם כניסת

 שבא נושא־הפצצה, האחרון, שהטרוריסט
כזה. דרכון נשא ללוד,

מרחביים יחסים
קלה מוזר משהו

דו ד לביירות ב
הסורי, הצבאי המיבצע

 ובשותפות אמריקאית בחסות
 אך התפגצ׳ר♦ ישראל,
כפלה לא עדיין ההכרעה

 לשכנתה פולשת אחת מדינה כאשר
 גרורה, של מעמד עליה לכפות כדי החלשה

 מבלי במהירות־הבזק, להיעשות הדבר צריך
להתערב. אחרים לכוחות שהות שתינתן

 בצ׳כוסלובקיה. ברז׳נייב ליאוניד נהג כך
 בפראג״, ל״אביב קץ לשים החליט כאשר
 צבאית מכה הקטנה המדינה על הנחית

 ברחובות שעטו שלו והטאנקים מוחצת,
קורה. מה הבין שמישהו לפני עוד פראג

האמרי על־ידי ניתנה ההפוכה הדוגמה
 טיפין־ התערבו הם בוויאט־נאם. קאים

 חצי הקטנה לארץ שהחדירו עד טיפין,
 להכריע שהצליחו מבלי — חיילים מיליון

הפרימיטיבי. הציוד בעלי אויביהם את
 הסורים פלשו כאשר הגודל. לסתום

 תוכנית על־פי סובייטי, בנשק ללבנון,
 ביקשו הם ישראלי, ובעידוד אמריקאית

 כוחות על הגולל את אחת, במכה לסתום,
הלבנוני. והשמאל אש״ף

 מהירה מוגמרת עובדה כי קיוו הם •
 אותו ותכריח הערבי, העולם את ■תהמם

 אילו בשטח״. ״העובדות עם להשלים
 בעלת־החסות סוריה־רבתי, היתד, הצליחו,

 כמוקד- מופיעה ופלסטין, ירדן לבנון, על
 היתד, מצריים הערבי. בעולם מרכזי כוח

 על־ידי מוקפת היתד, ישראל מנוטרלת.
 עקבה עד מראש-הניקדה הסורי הכוח

).2023 הזה (העולם
 — צד,״ל של בסלאנג — משהו אולם

 חופי אל הגיע לא הסורי הכוח התפנצ׳י.
אי נעצר הוא לטריפולי. צידון ביירות,

 לא עדיין ליעד. הגיעו לפני בדרך, שם
 הנמרצת התנגדותם לכך גרמו אם ברור

 אי-היעילות ו/או הפלסטיניים הלוחמים של
עצמו. הסורי הצבא של ד,לוגיסטית

 מצב-ביניים, יצרה העצירה אי־ודאות.
 התכונן הסורי הצבא השבוע. כל שנמשך

להת שהספיקו הכוחות, נגד שנייה למכה
 להתכנס, הספיק הערבי העולם מולו. בצר

נגדית. בפעולה לפתוח
 כל של רחבה ברית קמה סוריה נגד

 שמאליים וקיצוניים, מתונים — הכוחות
 הכוח התגברות מפני שחששו — וימניים
 מיטיבעה, היתה, זו קואליציה אולם הסורי.
 משך מצומצמת. יעילות בעלת רופפת,

הכו מהות על התמקחה היא ארוכים ימים
■גישתם דרך ללבנון, שיבואו הערביים חות
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