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 הרשימה פתיחת ביום להגיע להם כדאי
 וגם מקום׳ להם יישאר אולי ואז לקופה

הטובים.״ בחודשים לא אז
 בוקר באותו אולם ״שיתפוצצו!״.

 הרשימה כי הרבים הממתינים נחבשת
 ונסגרה שמונה, בשעה נפתחה ״היא סגורה.

 למטל־ הפקידה הודיעה שעה,״ באותה עוד
ב מקום להשיג בתמימותם שניסו פנים,
 — לתיקשורת ביותר היעיל האמצעי עזרת

הטלפון.
 אולם לדרכם, פנו מהממתינים אחדים

 בדין־יודברים באים והחלו נשארו אחרים
 העת: כל בפניהם שטענה הפקידה, עם

 מבצעת רק אני כלום, יודעת לא ״אני
הוראות.״

 החלה עדת־ראייה, לדיברי אחר־כך,
 ממאה למעלה כי מספרת פשוט הפקידה

 הסניף לחברי מוקצבים שהיו המקומות,
 ״לאנשים מראש. הוזמנו כבר הרחובותי,

 מנהל* כשיצא במייוחד הלב כאב האלה
 לו יכשהתברר הסמוך, ממישרדו הסניף

 ונעלם ,שיתפוצצו!׳ אמר: מדובר במה
דבורה. סיפרה בחדרו,״

ה את איבדו ונשים, גברים האנשים,

בנימין דניאל אסיר
!״בסכנה ״חיי

ההתפר התחוללה ואז עצמם על שליטה
הבלתי־נמנעת. צות

 קצר בירור אחרים. כמקומות גם
של סניפים שני בעוד לפחות כי העלה,

 ובבאר־שבע, בראשון־לציון קופת־חולים,
 לבתי-ההבראה המבריאים רשימות נסגרו

 היו שבו יום באותו עוד קופת־חוליס, של
החברים. בפני להיפתח אמורות

א ל כ ־ תי ב
בתאי־ב־דוד דדוץ

 כפלא אסירים חמישה
כתאי■ מוחזקים שאטח

 כממרח ח״איקסים״
 אותם לשבור
להעיד ולאלצם

 ה־ בתא שישב בנימין, דניאל לאסיר
 הפתעה. ציפתה שאטה, בכלא ,איקסים׳

 לו: הודיע זהסוהר נפתחה, התא דלת
 כעבור אצלך.״ לבקר בא אברהם, ״אחיך,

 סוף* הגיע בתא־הבידוד רצופים ימים 14
המיוחל. הביקור סוף

 צריך בנימין דניאל היה באוקטובר 24ב־
ב לבקר כדי מבית־הכלא, חופשה לקבל
 בוטלה. לו שהובטחה החופשה אך ביתו,

 נודע בגורלו, שהתעניין אברהם, לאחיו,
דני על מפעילים בית־הכלא שילטונות כי
לדיב ״בלתי־אנושיים״, חזקים, לחצים אל
 להעיד לאלצו כדי הסיפור, מקורות רי

 שאירע נגר, יפת האסיר רצח בפרשת
 אחדים, חודשים לפני זה כלא כותלי בין
בעולם־התחתון. חיסול־חשבונות רקע על

חלק רק היה ד״איקפים׳ בתא הבידוד

 השאר בין דניאל. על שהופעל הלחץ מן
 מחלת בגלל רפואי, טיפול לקבל ביקש הוא

 שעו לא הסוהרים אך שלו, קוצר־הנשימה
 בבידוד להחזיקו המשיכו הם לבקשותיו.

תנאי־מאסרו. את לשנות וסירבו מוחלט
 לכל זה מכלא לעבור בקשה הגיש הוא

ש חשש והביע במדינה, אחר בית־סוהר
 שמועה שהופצה לאחר לחסלו, עומדים

 עדים היו אחדים, אסירים ועוד הוא, כי
 במצב עצמו מצא כך נגר. של לרציחתו

 מצד לחץ עליו מופעל אחד מצד שבו
מאיי שני ומצד להעיד, להביאו הסוהרים

ידבר. אם שיחוסל האסירים עליו מים
בני דניאל השר. על האחריות

 הוא כשנה. לפי שאטה לכלא הגיע מין
 נכלא שבו רמלה, מכלא לשם הועבר

 בנימין חודשים. ׳ושמונה כשנתיים לפני
 ואב נשוי שבצרפת, מרסיי יליד ,30ה־ בן

 ביודהמיש־ על־ידי נידון שש, בת לילדה
 מאסר. שנות לחמש בבאר־שבע פט־המחוזי

 שזייף כך על נשפט הוא 1973 בשנת
 במטרה בנמל־אשדוד, תעודות־מישלוח

 של בשווי סחורה הנמל ממחסני להוציא
לירות. כמיליון
 אחד-עשר הועברו נגר יפת רצח אחרי
 אחרים לבתי-סוהר שאטה מכלא אסירים
 המיש־ לטענת אלה היו המדינה. ברחבי

 שראו האנשים בתי-הסוהר, ונציבות טרה
הרצח. בוצע כיצד

 חמישה זו, מחבורה נותרו, שאטה בכלא
 בתנאי- לפי-שעה מוחזקים והם אסירים,

 הוא בנימין דניאל ה,איקסים׳. בתאי בידוד,
מהם. אחד

 בנימין דניאל של אחיו שלחו השבוע
 ובו הילל, שלמה לשר־המישטרה, מיכתב

אחי גם יחוסל אם כי אותו הם/מזהירים
 האחריות תרבץ הכלא, כותלי בין הם

 לדעת מבקשים הם השר. כתפי על למותו
 אותו מעבירים אין מדוע אחד: דבר דק

 מרחפת שבשאטה שעה אחר,' לבית־כלא
1 חייו על סכנה

 אי-אפשר בתי-הסוהר שירות מנציבות
 עונד ■שהמוסד מכיוון תגובה', לקבל היה

הבא. לשבוע הובטחה התגובה חדש. לבניין

ת ו ג ל פ מי
ל ש הנשיא אנשי כ ד ח ה

 קארטר גייסי שד חיועץ
 כמפא״י שחתמחח
שדימתה ובסיגנץ

 ריזוולט, ד. פראנקלין הנשיא נבחר מאז
מומ של מוחות״ ב״טראסט ונעזר ,1932ב־

 אר־ נשיאי ■נוהגים שונים, בתחומים חים
 ביועצים תלות להם לפתח צות־הברית

וג׳ונסון. קנדי גם נהגו כך שונים.
 מערכת במהלך אחדים, שבועות לפגי

 בישראל ביקר בארצות־הברית, הבחירות
 הפרופסור קארטר ג׳ימי של בשליחותו

 יועציו מעשרת אחד הנטינגטון, פ. סמואל
 בטלוויזיה בהרחבה רואיין הוא הקרובים.

כלי־התקשורת. ובשאר הישראלית
 הפרופסורים מחשובי הוא הנטינגטון

 במדע־המדיגה, הרווארד אוניברסיטת של
 מערכות־ בתחום היא העיקרית והתמחותו
 -שולט הוא המתפתחות. בארצות השילטון

 במידה בישראל, הפנימית הפוליטיקה ברזי
פרו של קינאתם את לעורר בכוחה שיש

רבים. ישראליים פסורים
ג. תחליף הי מנ  פירסם 1968 בשנת ל
הפו הסדר הכותרת תחת ספר הנטינגטון

 במוקדי־ דן הספר משתנות. בחברות ליטי
 פרום׳ דומתפתחות. בארצות הפוליטיים הכוח

 הדמוקראטיה על בסיפרו רומז הנטינגטון
 בה. מפא״י של תפקידה ועל הישראלית

 זו עם להשוואה הניתנת דמוקראטיה כעל
 למשל, מסווג, הוא בתוניסיה. או שבהודו

 מיפלגוד בצד שלטת, מיפלגה מפא״י, את
 כי מדגיש שהוא תוך בהודו*, הקונגרס

 כוחן מירב את שואבות המיפלגות שתי
 יפ־0ב אחר במקום שילטונן. הנצחת מעצם

 של כוחה כי הנטינגטון, פרופ׳ מדגיש רו
מנ של כוחם על עולה כמיפלגה מפא״י
 אחרי כי מציין, הוא ובליגלוג־מה היגיה,
 והיותו מפא״י מהנהגת בן־גוריון פרישת

 כוחה על המיפלגה שמרה לאופוזיציונר,
הקו פרישתו את משווה הוא בשילטון.

 של השקטה לפרישתו בן־גוריון של לנית
 בפוארטו־ הפ.פ.ד. מנהיג מארץ, מונה,
 לבני־ להוכיח היתה פרישתו שסיבת ריקו,

תחליף. יש מנהיג לכל כי עמו
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 אידירה הגב׳ על־ידי כיום הנשלטת *
נהרו. ג׳ווהרלל של בתו גאנדי,

תענוג ברבבת•הנסיעה
<< ן

נוחה, בכורסא להתרווח
מענין, ספר תרצולקרוא או,אם בעיתון־• ולעלעל

ברכבת רק-בנסיעה אפשר קל. משקה לשתות עם
 ברכב בכבישים,בנסיעה התנועה בעיות עם להתמודד מדוע

בחסכון. וגם בשלוה לנסוע,בבטחון ברכבת אפשר כאשר הפרטי,
והתענגו. לכם מעניקה שהרכבת היתרונות את נצלו

ת ב ב ■עוראל ר
הממשלתית ריסוסום לשכת
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