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חג ם1ם־י1י

 חג• בין־מישחקי־הבדורגל,
 ועיד־אל־פיטר, השבועות

 געצרו כמעט
בישראל הגלגלים

 ידך כאשר / יעצרו הגלגלים ״כל
 בשיר, נאמר כך בכד!" רוצה החזקה
 בתנועת־ דורות שני לפני שהושר
 שביתה הכוונה: האירופית. העבודה
 כל להפיל יכולה הפועלים של כללית

מישטר.
 פועלים השבוע שבתו בישראל

 פוליטית סיבה כל לכך היתה לא רבים.
 והם ערבים, הם הפועלים חברתית. או

 את ימים, שלושה במשך השבוע, חגגו
 חודש את המסיים עיד־אל״פיטר,

ראמדאן.
הפו מבפי־הקפה. נעדרו המלצרים

 ואתרי־ה־ מבתי־החרושת נעדרו עלים
בניה.
 של בסימן עמד היהודי הציבור גם

 שחג־ בלבד זה לא מתמשך. חג
 שני ואיפשר לשבת, הצטרף השבועות

 שמישחקי־ אלא וטיולים, פיקניק ימי
 מאות הם גם ריתקו במכסיקו הכדורגל

 למקל־ בשעות־הלילה ישראלים אלפי
 הגברים קמו בבקרים טי״הטלוויזיה.

חצי־רדומים. כשהם
 הם אבל לגמרי, נעצרו לא הגלגלים

רבה. באיטיות הסתובבו

שב״כ
בתרי שתיקה

 אסור הממשלה לשרי
השג״ב מורדי עב להיפגש

 להשתקת פרס שימעון של פעולתו
הש הגיעה השב״ב ראש של הפרשה

 שרי על אסר הוא חדש: לשיא בוע
״המור שלושת עם להיפגש הממשלה

שחש הבכירים אנשי־השב״כ — דים״
 יומן (ראה והודחו הפרשה את פו

אישי).
 חריש, יוסף החדש, המישפטי היועץ

 הוא עליו: שהוטל התפקיד את מילא
שתק.

חוץ יחסי
חריג! דהיזת לא

 גגד במאבק להגזים״ ..אסור
 חסידי של הגיזעני המישטר

בדרום־אפריקה. היטלר
 האיש אומר כד

שס ישראל את שייצג
 אמר חריג," להיות צריכים ״לא
 של הקורם השגריר לנקין, אליהו

 צריכים ״לא בדרום־אפריקה. ישראל
להגזים."

 שבא איש־חירות לנקין, ביטא בכר
 את אלטלנה, של סיפונה על ארצה

ממשלת־ישראל. של האמיתית הריעה
 לסגור השבוע החליטה הממשלה

 — אחד ליום בפרטוריה השגרירות את
 המערביות השגרירויות כל שעשו כפי

 שחורים מיליוני שבתו שבו ביום
 הפגנה זאת היתה בדרום־אפריקה.

 התומכות מדינות־המערב, של מגוחכת
 במישטר מלאה תמיכה למעשה
 מס לשלם המבקשות .אך הגיזעני,
אנטי־גיזעניים. לאידאלים שפתיים

 וראש-הממשלה רגן רונלד הנשיא
 כל למנוע החליטו תאצ׳ר מגרט

 בארץ הלבן המישטר נגד עיצומים
 ועל ״פשרה״ על דיברו הם הדרומית.

 הגיד שהשילטון בשעה ״התקדמות״,
 את חיסל מצב־חירום, על הכריז עני

 חופש־ את החניק האחרונות, החרויות
האופו ראשי כל את ואסר העיתונות

כאחת. והשחורה הלבנה זיציה
 הפג־ לפחות היו במדינות־המערב

 אלפים. מאות בהשתתפות נות־המונים,
 הפגנת־המונים אף היתה לא בישראל

נגד להזדעק נוח יותר הרבה אחת.

באוס נאצי עבר בעל נשיא בחירת
הכד היחסים על לוותר מאשר טריה,
 היטלר, אדולף של חסידיו עם איים

 גם מה בדרום־אפריקה. עתה השולטים
 ליבם בסתר מאמינים בישראל שרבים

 דרום־אפריקה בין חיובי דמיון שיש
וישראל.

מיפלגות
אחד פה

 רק יש החדות בתגועת
 במיפלגת־ אוסוזיציות.

פלל אוסוזיציות איז העבודה
 מורס ויין המנוח האמריקני הסנטור

 נגד יחידי הצביע מדוע פעם נשאל
הסנטו 99 שאר שכל הצעת־החלטה,

בעדה. הצביעו רים
 החלטות אוהב לא ״אני מורס: השיב

פדדאחד.״
 ממיפלגת־הע־ נעלמה זו חוכמה

 הכללי במזכיר בחרה השבוע בודה.
 פה במרכז: ההצבעה ברעם. עוזי שלה,
 הסובייט את הזכיר המחזה אחד.

 את שוב הבליט כולו התהליך העליון.
 המיפלגות שתי בין התהומי ההבדל

 לא שתנועת־החרות בעוד הגדולות.
 מפני ועירתה, מושב את לכנס אף יכלה

 בין בטוח לפיצוץ מביא היה שהדבר
 במיפלגת״ היתה לא השונות, הסיעות
שבקלה. קלה אופוזיציה אף העבודה

פרשות
ברתי־גמור עניין

באמריקה, לרחרח מותר
 להפיד אסור אף

 — לבוגד אמריקאי איש־ביון
יהודי כשהוא גס

 התדהמה. וגוברת הולכת בירושלים
 ושר־ ראש־הממשלה כי עתה ברור
 בהערכת חמורה בצורה שגו החוץ

פולארד. ג׳יי פרשת של התוצאות
 קטנה כפרשה תחילה שנראתה מה

 העלול לכדור־שלג, הופכת ומביכה,
 הארוך. בטווח נוראים נזקים לגרום
 לא בירושלים בעלי־העניין כי נראה
 פעולת־ריגול בין ההבדל את הבינו

 בקריצת־ עליה לעבור שאפשר רגילה,
 שליחים כאשר זו. פרשה ובין עין,

 בארצות״הברית מרחרחים ישראליים
 אחד. דבר זה מודיעיני, חומר ומשיגים

 אמריקאי איש־ביון אל פונים הם כאשר
 והופכים אמריקאי־יהודי) זה (ובכלל

 שונה עניין זה בארצו, לבוגד אותו
לגמרי.

 מה זהו האמריקאי, הציבור בעיני
 הוא איש־ביון._ היה פולארד שקרה.

שלא־יסולח. חטא זהו לבוגד. .הפך
 כי כיום ברור ממולח. תובע

 את לפתור ניסתה ישראל ממשלת
 הדיחה, היא תעלול. באמצעות הבעיה

הוטלה שעליו איתן, רפי את כביכול,

 למחרת האיש את ומינתה האחריות,
הממלכ הקונצרנים אחד כמנהל היום
 זה כל בארץ. ביותר הגדולים תיים

בארצות־הברית. נרשם
 ושר־החוץ ארצות־הברית נשיא

 את עשו הם הנזק. את לצמצם ביקשו
 אך העניין. את לטשטש כדי הכל

 זאת. מאפשר אינו האמריקאי המישטר
 התובע — אחד ממולח כפוליטיקאי די

 את לפוצץ כדי — ניו־יורק של הכללי
החיפוי.

 הוא הכללי התובע באמריקה,
 זהו מסורתי, באופן נבחר. פוליטיקאי

 קרש־ לשמש כדי בו שיש תפקיד
ולפ ניו־יורק, מושל לתפקיד קפיצה

 לכס־הנשי־ למועמדות הדרך את תוח
כ נבחר שכמעט דיואי, תומאס אות.
 כתובע דרכו את התחיל ,1948ב־ נשיא

ניו־יורק.
 שהתובע היא המעניינת העובדה

 ממוצא אמריקאי הנוכחי, הכללי
 ישראל נגד מערכה כי סבור איטלקי,

 בניו־ פופולריותו את תעלה זה רקע על
 ביותר הגדולה היהודית העיר יורק,

 המשמעויות על מעיד הדבר בעולם.
פולארד. פרשת של העמוקות

 ככל ואכן, מרגל. — יהודי כל
 מצטיירת כן הגילויים, מעגל שמתרחב

 הדיבורים יותר. אנטי־ישראלית תמונה
 שהוש־ ,כפולה" ״נאמנות של הישנים

 תעמולה של שנים עשרות על־ידי תקו
 עכשיו נשמעים מאסיבית, ציונית
-י מחדש.

מגילויי השבוע המתקבלת התמונה

—!
סע וושינגטון  של היא למשל, פו

 אמריקאיים, יהודים של ענפה רשת
המע והמינהל, המימשל דרגי בכל

 של סודי מידע שיגרתי באופן בירים
הישר לביון ארצות־הברית ממשלת

לישר הועברו זה מידע על נוסף אלי.
חומר־גלם החשוב, העיתון לדיברי אל,

 ן מחשבים גרעינית, פצצה לייצור
וושינגטון ועוד. מתוחכמים

 בדרך פרו־ישראלי, עיתון הוא פוסט
כלל.

 יהיה זו פרשה של המיידי הנזק
 רגן רונלד הנשיא ימשיך אם מצומצם,

 על להגן הנחושה בהחלטתו לדבוק
 אמריקאי בסיס רואה הוא שבה ישראל,
 עלול הרחוק בטווח הנזק אולם במרחב.

 הציבור אם ביותר. חמור להיות
 בישראל לראות יתחיל כולו האמריקאי

 בכסף המשתמשת כפויית־טובה, מדינה
ל אמריקאים להפוך כדי אמריקאי

האמ הציבור ואם רע. זה יהיה בוגדים,
 יהודי שכל לחשוד יתחיל ריקאי

 הוא בארצות־הברית מינהלי בתפקיד
 התמונה ישראל, של פוטנציאלי מרגל
יותר. עוד קודרת תהיה

ש יתכן נוראה. שלומיאליות
 התייחסה אילו זאת. כל למנוע היה ניתן

 מלכתחילה לעניין ממשלת־ישראל
 בהתחכמויות לעסוק תחת ברצינות,
 הצמרת על כל־כך האהובות הרגילות,

הישראלית.
 . שאין החליטו האחראים כי יתכן
 את להסיק ואין האמת, את לגלות

 מדי. חמורה שהאמת מפני המסקנות,
 הקצינים אחד כי התגלה כאשר ואכן,

היש חיל־האוויר של ביותר הבכירים
 מרגלים, בגיוס באמריקה עסק ראלי
 אדם שום המיבצע. היקף על רמז ניתן
 פעולה כי יאמין לא באמריקה סביר
 י מיבצע היא חשוב גנרל עוסק שבה

 הפרטית יוזמתו פרי חד־פעמי, שולי,
דעתו. שנטרפה בדימוס איש־ביון של

 לגרום צריכה הפרשה היתה בארץ
 שרותי־הביון טיב על להירהורים

 מי עליהם? מפקח מי הישראליים.
השלו האם — ובעיקר להם? אחראי

שהתגל הנוראה, החובבנית מיאליות
 הפעולות כל את מציינת זו, בפרשה תה
אלה? עלומים מנגנונים של

פיגועים
רש־־פאת זיכוי

 חוקרי של הסמכותי הדו״ח
 מזכה לאורו״ ״אכילה פרשת

וסוריה. ערפאת את
* • הפעולה? ממרת הימה מה

 יאסר ולא ממשלת־סוריה לא
 האוניה לפרשת אחראים ערפאת
 רישמית טוהרו הם לאורו. אכילה

 חקירה על״ידי ודווקא — חשד מכל
 מטיל אינו שאיש איטלקית, מישפטית

דופי. בה
 החוטפים מישפט יתחיל כאשר

, דוח על יתבסס הוא באיטליה, השבוע
 רבה בקפדנות שהוכן עמודים, 115 בן

האי החקירה מנהלי שני על־ידי
 עדים, בעשרות שהסתייעו טלקית,
־י ובמידע עצמם הנאשמים בחקירת
 של שרותי-הביון על־ידי שסופק

וארצות־הברית. ישראל איטליה,
 פעולה החוטפים'שיתפו מן שניים

 נחקרו. האחרים שני החוקרים. עם
 והצוות האוניה נוסעי מבין עשרות

 שרותי־הביון מפורטות. עדויות מסרו
מעשה. בעת לחוטפים צותתו השונים

האיטלקי: הדוח מסקנות
 אירגונו על״ידי בוצעה הפעולה •

 המשרת קטן אירגון אבו״אל־עבאס, של
עיראק. את

 אבו־אל־ של העיקרית המטרה •
 של מנהיגותו תחת לחתור היתה עבאס
 כאלה. פעולות שאסר ערפאת, יאסר
 את להביך מטרה גם שהיתה יתכן

עיראק. של אויבתה סוריה,
 על פיקח עצמו אבו־אל-עבאס •

 הוא מרחוק. אותה וניהל הפעולה
 במחנה־אימונים החוטפים את הדריך

 בן־ את אליהם וצירף באלג׳יריה, שלו
 שהעביר עבאס, עיסא מוחמר דודו,
נפגש אבו־אל־עבאס הנשק. את להם

)10 בעמוד (המשך
מיפלגת־העבודה במרכז ההצבעה
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