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11111113 תשלום
רודי מימין: דויד״. מיבצע

 דרוס־ במיתט נוסף דיווח
 ״סודות הכותרת תחת אפריקאי,

(למטה) הדיווח מתוך בקטע אשל.

 עליהם להשפיע לנסות ״כדי מישראל אישים הזמנת על מדובר
 המישטר למען כלומר, — דדוס־אפריקה״ של האינטרסים למען

בפרטוריה. בבית־המישפט כעת מתבררת כולה הפרשה הגיזעני.

 בכספי שמומן בלונדון, שבועון עורך רבות
ה מישרד־ד,ביטחון של חשאיות קרנות

 ב־ פרם שימעון שלט כאשר ישראלי,
 של כהונתו בתקופת סולק הוא מישרד.

 וכשר־הביטחון, כראש־הממשלה אשכול לוי
ל פרועה תעמולה השבועון ניהל כאשר

אשכול. נגד ורפ״י, דיין משה מען

 עם קשרים
מישרד-החוץ

 לבקר למילצ׳ן ינאי הציע מקביל ף*׳
לע החליט ומילצ׳ן בדרום־אפריקה, *■

 ל־ ישירות נסע הוא זאת. שות
 העיר, ליד במלון־נופש שהה קייפטאון,

 דרום- של אישי־היוקרה גרים שבו במקום
 את טניס, במישחק הכיר, שם אפריקה.

מילצץ הביע שיחה כדי ותוך אשל, רודי
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 הובן והדבר — לידיו עבר שמישרד־החוץ
 אכן הישראלי שמישרד־החוץ בכך כהודאה

רוד־ של בפעילותו כן, לפני קשור, היה

 משרתים
בשכר

רב־עוצ־ בנשק אשל מחזיק הגנתו,
 יפול שאם הבין הסגרתו לפני מה. /

 לנקום יוכלו דרום־אפריקה, ממשלת בידי
 ולקיים פיו, סתימת תוך קורבן, ולהפכו בו

ל לו לאפשר מבלי המישפטי הדיון את
 לאמסטרדם, טס הוא לו. הידוע את גלות

 עורך הוגנדזיק, פררי הטוב ידידו אל
ב הפקיד הוא אלסאויר, הידוע השבועון

 הידוע וכלימכיו0מי כל של עותקים ידיו
 צורך כאשר'יהיה לפרסמם לו התיר לו,

לדודי. לעזור כדי בכך

נסע* מי
 רשימה )2177( הזה העולם פירסם חודשים חמישה לפני
לדרום־אפריקה. שנסעו אישי-ציבור של חלקית

הבאים: האישים את כוללת החלקית הרשימה
 נאם כי הטוען רובינשטיין, אמנון ש״י, סיעת ראש •

!המישטר נגד שם
 שהיה ומי תל-אביב עיריית לראשות המערך מועמד !•

בן־נתן. אשר פרס, שימעון של מדיני יועץ אז
מעריב. מעורכי שניצר, שמואל העיתונאי •
 בעבד שהיה ד״ש, ממקימי כבלי, דן החשבון רואה •
ישראליים. מוסדות של שונים בפרוייקטים קשור
 בנטיותיו הידוע אכיר, מרדכי הפרופסור המיזרחן 4

הקיצוניות. הלאומניות
 נפגש כי המודד, היחידי אכי־סגרה, דן הפרופסור •1
דודי. אשל עם

ל שריאיין, ממעריב, בן־חיים שאול העיתונאי
ובישראל. בדרום-אפריקה אשל רודי את דבריו,

 משם שחזר הוד, מוטי לשעבר, חיל־האוויר מפקד !• .
דרום־אפריקה. עם היחסים של מושבע כחסיד

 הוזמנה כי דבר, עורכת זמר, חנה טענה זאת לעומת
לנסוע. סירבה אך עצמו, רודי אשל על־ידי גם פעמים, כמה

 לו הציע אשל הנוף. מן התפעלותו את
 הדירה את רכש במקום ובו דירה, לקנות

 התחיל זמן־מה אחרי במיש׳פט. שהוזכרה
 הורה הוא העניין. מן להסתייג מילצץ
 שם לפאריס, וחזר הדירה את למכור
 עיסקת על וינאי קמחי את לחקור התחיל

 להשיב השניים החלו קצר זמן תוך העיתון.
 אליו טילפן ימים כמה וכעבור בגסות, לו

 לרחרח להפסיק לו והציע פאג סטיוארט
 הוא כי לדבריו, השיב, מילצץ בנושא.
כ עצמו את לראות וגם לרחרח מפסיק
 הטלפון. את טרק ופאג לעיסקה, שותף

 וינאי פאג על־ידי העיתון נרכש אחר־כך
אחד והציג לעיתון הגיע קמחי בלבד.

 למעשה. וכמנהלו כעורך מאקנזי קנו£, בשם
 במישפט, שתצוץ וסט־אפריקה, פרשת

 ותראה כאן, המסופר את בוודאי תחשוף
יש בין שהיה ההדוק הפעולה שיתוף את

 הדרום־אפריקאי, המוסד לבין ראליים
 הנדריק הגנרל שראשו, בוס״ס, הקרוי

 בישראל, פעמים כמה ביקר ואן־דר־ברג,
הקרנות. בכספי

 כאשר בכנסת, עלה הפרשה מן משהו
 שאילתות של שורה אבנרי אורי הגיש

 ביקוריי על מידע ממנו תבע לשר־החוץ,
 עם קשריו ועל בארץ רודי אשל של

 הדוכן מעל השיב דיין משה מישרד־החוץ.
לפני שקרו לדברים להתייחם מוכן אינו כי

 יחשוב אם יפורסם זה תיק־מיסמכים
 אותו ידונו וכי לו, מתנכלים כי אשל רודי
 קנה שבו הכסף גניבת על מאשר יותר

דירה.
 על עתה המתפרסם המעט גם כך, או כך

 ישראל על חומר לגלות כדי דיו המישפט,
 המביש באור אותם המעמידים ועיתונאיה,

 מישטר־הדיכוי של משרתים־בשכר :ביותר
 הביעו שראשיו אדמות, עלי ביותר הגזעני
 אנשים — היטלר לאדולף גלוייה אהדה

 טו־ תמורת ונישמתם עיטם את המוכרים
עריצות. מישטר מידי בות־הנאה

■1 לביב יגאל

במדינה
ז.ולים

אחת נפש
 שהיה נרטגיה, יליד ישראלי

 לארץ מארץ נדד קיבוץ* חבר
לחייו קץ ששב עד

 הרבים, הישראליים הכתבים מבין איש
ולרוח לאורכה מצריים את השנה שתרו

 שהקדימם מי שהיה כנראה, ידע, לא בה.
 צעיר כתב לבל, אלי דור. בשנות בכך
 25מ־ יותר לפני הצליח המישמר, על של

 אז שהיתר, הנילוס, לארץ לחדור שינה
ישראל. של הראשית מדינת־האוייב

 ובתעודת־עיתו־ גרמני בדרכון מצוייר
 אוב־ פראנס בשם צרפתי ביטאון של נאי

 וברצועת- במצריים לבל סייר * זרווטר
 כשחזר פאריסי. בצוות־מחקר כחבר עזה,

 הלימודים ספסל את לחבוש צרפת, לבירת
ולסט לכלכלה כסטודנט באוניברסיטה,

ש מפ״ם, יומון את שכח לא טיסטיקה,
 תחת שלו. העיתונאי בית־האולפנא היה
ש כתבה, המישמד בעל פירסם בדוי שם

 שהוא כפי נירים, קיבוצו, את תיארה
 הקו של ד,מיצרי העבר מן למשקיף נראה

רצועת־עזה. בתוככי הירוק,
 קיבוצו את התרופפו. הארץ עם קשריו

 בהנהגתו ממפ״ם, המסולקים עם יחד עזב
 את סנה הנהיג כאשר אך סנה. משה של

 העדיף הקומוניסטית, המיפלגה אל אנשיו
ה הפרו־סובייטית. העגלה מן לרדת לבל

 דוגמאטיים אז כבר לו ׳נראו קומוניסטים
מהפכניים. די ולא מדי,

 כשהוכר שנים, כעבור המר. הפוכר
 להשתתף הוזמן מבריק, ככלכלן בפאריס

 לתת- שנשלח האו״ם, מטעם בצוות־מחקר
 כשהסתיים מוכת־הרעב. ההודית היבשת
מ האו״ם מנגנון את לבל נטש המחקר,

 שהציע הרבים הפיתויים חרף רצונו,
 שלו. לעובדי־המחקר הבינלאומי האירגון

 הסביר לטעמי,״ מדי בורגני מוסד ״זהו
ממו כמה ביניהם המופתעים, למכריו אז
 לעשות אותו שדחפו שלו, ה,כלכלהרי

מיקצועית. קאריירה
 גולה־מר־ שהיה ברלין, יליד הישראלי

 ה- שנות תחילת של בפאריס נודע צון,
 השמאליים, הכלכלנים מטובי כאחד ׳60

 לכן המארכסיזם. ברזי להפליא השולט
 של משאת־נפשם אז שהיתה בהזמנה, זכה

 :בצרפת רבים שמאליים אינטלקטואלים
 ריש־ כאורח קובה, בירת להוואנה, לבוא

 כדי החדשה, המהפכינית ממשלתה של מי
ש בינלאומית, בקבוצת־עבודה להשתתף

דר גאוורה ולצ׳ה קאסטרו לפידל תציע
הכל של תלותה על להתגבר כיצד כים,
 — היחידי בענף־הייצוא הקובאית כלה

הסוכר.
 התוצאה: וחקר. בדק ראה, בא, לבל

 קאם־ מדיניות על קטלני דו״ח־ביקורת
 של הנרגזות התגובות ״לפי טרו־גאוורה.
״הבנ שנים, כעבור לבל סיפר המארחים,״

בקובה.״ לעשות מה עוד לי שאין תי
לפאריס. חזר הוא

 חי צרפת בבירת במעלית. פגישה■
 את להשיג כדי עבד הפה, אל היד מן

 הצעות דחה למחייה, הדרוש המינימום
 האני־מא- על התפשרות שחייבו מפתות

שלו. הפוליטי מין
 ליד כלכלי יועץ שהפך אחרי פעם.
 שר־הכלכלד, עם השתתף מאלי, ממשלת

 להסדיר שנועדה בוועידה זו מדינה של
כש לסנגל״. מאלי בין יחסי־הכלכלה את
 שרי־הכל- ושני שירטון, על הדיונים עלי
 קרץ רעהו, על איש זעמו השחורים כלה
 והשניים היריב, של הכלכלי ליועץ לבל
 אל דרכם ועשו מאולם־הישיבות יצאו

 נימנו בעברית, ושם, חדרי־השירותים.
כשחז הקשיים. על להתגבר כיצד וגמרו

 מצאו כי לשרים בישרו הישיבה, אל רו
פיתרון.

ה :שנים כעבור לבל גילה הסוד את
 יוסף היה סנגל ממשלת של הכלכלי יועץ

ב לנדוד שהירבה ישראלי גולן, (״ג׳ו״)
נחום הדוקטור של ועוזרו כשליחו עולם׳

)38 בעמוד (המשך

 הצרפ־ השבועון של -הקודם גילגולו *
אובזרווטר. נוול פתי
מאו היו האפריקאיות המדינות שתי *
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