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במדינה י
עיצומי□

חשד נגד מילתמה
 מכרה המישפט, שגת בתחילת

 לירא בדוגדון שר־המישפטיס י
 באן, להיות במקוס צורך, כ?

 בוערת ״האדמה כאשר בארץ,
 הפרקליט כדברי רגלינו,״ תחת

צ׳רמוק אריה
לש הלך וחקברניט טובעת ״האניה

 לתגובה הביאו אשר המילים היו חות,״
מישרד־המישפטים. של נזעמת

יח צעיר פרקליט ,38 צ׳רטוק, אריה
הפרקלי ועד וחבר בשירות־המדינה סית
 זעמו את עצמו על עורר אשר הוא טים,
 שנה חצי מזה מישרד״המישפטים. של

 שיפור על הפרקליטים של מאבק מתנהל
ה פיתרון. נמצא טרם היום ועד שכרם,

 כי רבות, פאפים אמרו כבר פרקליטים
ו הדברים את מותח מישרד־המישפטים

 בעיצומים התחילו הם באף. אותם מוליך
 פגרת בגלל אך אחדים, חודשים לפני

מאבקם. ונשכח כמעט בתי־המישפט
בת תקוותיהם את תלו הפרקליטים כל
ה המישפטים עונת המישפט. שנת חילת

בספטמ הלימודים שנת עם החלה חדשה
הת אשר לשר־החינוך, בניגוד אך בר.

לתחי וגרם לבית־ספר מבית־ספר רוצץ
 טר צדות, ללא חלקה לימודים שנת לת
ב מבלה שר״המישפטים כי צ׳רטוק, ען

צ׳רטוק פרקליט
לשחות הלך הקברנים

 בוערת ״האדמה צורך. כל ללא לונדון
 אומר לחדל,״ ברח והוא רגלינו מתחת

הלשון. חד הפרקליט
 את בתדהמה היכתה לשונו חריפות

 סאמס, חיים מישרד־המישפטים, דובר
 את שהעלה מד. כי בעיתונות, שהצהיר

 ״סיגנונו היה: השרטון, על המשא־ומתן
 צ׳רטוק. אריה של הרסן״ ושלוח הבוטה

ה הפרקליט את ביותר הכעיסו הדברים
 ש־ שדאג היחיד הוא היה לדבריו נמרץ.

 כאשר תקלות. ללא תחל שנת־המישפט
 עופר והפרקליטים מתחילה שנה כי ראה
 במישפטים, יופיעו ולא בעיצומיהם 'דים

 כי לכולם, ברור היה זאת. לתקן ניטה
 במדינה איש הפרקליטים. של הקלף זהו
 זכאים יצאו שעבריינים מכך ישמח לא
 אי־ בגלל בערבות ישוחררו אפילו או

 כמה המדינה. פרקליטי של הופעתם
סני בנושא, דבריהם אמרו אף שופטים

ה ביום שולחיהם. זיכוי ביקשו גורים
 :היתר בין קבועים מישפטים היו ראשון
 של מישפט משתתפים, רב אונס מישפט

הנא בן־גוריון, בנמל־התעופה סבלים 18
 הנאשמים של ומישפטם בגניבות, שמים

 מיש- איש מימון, רס״ר של ביתו בפיצוץ
ראשון־לציון. טרת
 הראשון ביום חוקי. לא ריתוק צו

 הודעות השופטים כל מצאו למישפטים,
 ה־ דחיית המבקשות בתיקים, מודפסות

במיש־ הפרקליטים. עיצומי בשל מישפט
)52 בעמוד (המשך

שאח נזי זאבי, שמשון
הנוער למחלקת ראי

על לו ידוע לא כי אמר והחלוץ,
בדדה. פורסמו אשר הללו .המיקריס

בש הוכו היהודית הסוכנות אשי ן■  הונח לפניהם בתדהמה. שעבר בוע י
 מדריכי־נוער בי גילו, שמימצאיו דו״ח,

חני עם סמים אורגיות ערכו הסוכנות של
ו רמאויות שוד, בסחיטות, ועסקו כיהם
אנטי־ציונית. תעמולה ניהול

 מיהרו מהמבוכה, שהשתחררו אחרי
 כרעם עליהם שהוטלה הפצצה, את לפרק
 של הטוב שמו על ואיימה בהיר, ביום

 מחברי היו ש״טופלד הראשונים מוסדם.
 ברודר. ומשה אפשטיין זאב — הדו״ה

 תלויות משרותיהם כי איומים, קיבלו הם
ש הדו״ח כי להם, נאמר במוצא-פיהם.

 להם יוטב וכי אותם, יסבו רק חיברו
יחרישו. אם

 מבקר לידיעת הועברו הדו״ח מימצאי
 בחקירה. שפתח המאירי, אלק הסוכנות,

ש- לפני עוד אחדים, ימים כעבור אולם

ו ק יצא ו ד ב ל
בספ״ס אי־סדוים

אורגיות וגילו
ן ס!דיס ועישו

ב שנגעו המדריכים מכל העדויות ניגבו
 שבה הודעה, הסוכנות פירסמר. פרשה,
 ובלתי מנופחים ״הפירסומים כי נאמר

ה ראשי של התייחסותם גם מדוייקים״.
מדב ההודעה. ברוח היא לפרשה סוכנות

 עימם, לדבר היה שניתן אלד. של ריהם
 אחד: דבר השתמע להגיב, מוכנים והיו

האצבע. מן מצוצים המימצאים
 של הקיץ במיפעלי באמת קרה מה

1 בסוכנות מחלקת־הנוער־והחלוץ

״מצפן״
וז׳בוטיגסקי

 זאב נישלחו חודשים כשישה פני
ו בסוכנות, המשק מנהל אפשטיין, *

לב תשלומים, מדור מנהל ברודר, משה
 בבתי־המלון, הנהוגים המחירים את דוק

 הסוכנות. מטעם קבוצות־נוער המארחים
 הבדיקה התעכבה ברורות בלתי מסיבות

 סיורם, במהלך השנה. באוגוסט 15ל־ עד
 ► ב- השניים ביקרו ימים, שלושה שנימשך
הארץ. ברחבי ובבתי־הארחה בתי־מלון
הופ מחירים, רק לבדוק שבאו למרות

 בעלי מפי חמורות תלונות לשמוע תעו
וח מדריכים של התנהגותם על מלונות
 ש- עד חמורים, כה היו הגילויים ניכים.

 לעצמם, חובה ראו וברודר אפשטיין
 להתעלם שלא במוסד, בכירים כעובדים

 תלונות לברר נתבקשו שלא למרות מהם.
לי* שהגיע המידע את שילבו זה, מסוג
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