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תך או ם תססים אל - לברי פי תחלי ל

 יום פרסי הגרלת תוצאות
למען הועד של העצמאות

החייל
החייל למען הועד של העצמאות יום פרסי של ההגרלה בטקס
 ברשותו שופטים ועדת של בפקוחה גתל־אביב, .תיבת־נח״ באולם אתמול שנערך

 המספרים בפרסים זכו בר־זכאי, נ. ד״ר השופט כב׳ המחוזי׳ בית־הדין נשיא של
:הבאים

157076 דודג׳ חדשה נוסעים מכונית .1
!45009 אוסטין חדשה נוסעים מכונית .2
95432 .1 מם׳ ווספא אופנוע .3
69508 2 מס׳ אופנוע,ווספא .4
100183 3 מם׳ ווספא אופנוע .5
26516 ״פילקו״ חשמלי מקרר .6
42611 למבוגרים אופנים .7
139972 לילדים אופנים. .8
143042 , 1 מם׳ רדיו מקלט .9

במדינה
שג האנגלים עם המגע קוים החיפאי בביתו

 רבות תוכננו בביתו הפלמ״ח, להקמת רם
 הכבושות׳ הבאלקאן בארצות החבלה מפעולות

 במלחמה ההגנה השתתפות תוכננה בביתו
 דיין משה איבד (בה הוישאית סוריה נגד
 של החשאי המשדר פעל גם ושם עינו) את

 מאסרו הפרשה: סיכום החפשית״. ״צרפת
 הסוכנות, מנהיגי עם יחד הכהן, דויד של

השחור. השבת ביום
ב י י או ק. ה תי עי ראש סגן הכהן, הוו

 המועמז היה רבות, שנים משך חיפה רית
מסי העיר. ראש לתפקיד מפא׳׳י של הטבעי

 הוותיק, אויבו .חושי, אבא לידי התפקיד רת
 עטופות שהיו ביותר מסתוריות במסיבות
 לא מכה היתד. חושי, נגד חמורות האשמות

המפ בצמרת הרבים לידידיו גם אלא לו, רק
לגה.

 התפקיד את לידיו לקבל להכהן כשהוצע
 נראתה ראנגון כלל. התלהב לא בראנגון,

 (אחז ברכה הסופרת אשתו", משעמת, לו
 מן להינתק היא גם שמחה לא חבס, בדורי)
 של השני לקצה נסיעתו כי הבין הכהן הארץ.

 אולם החושיזם. לידי חיפה את תפקיר היבשת
 מלבד :הכל את שכח לראגנון כשהגיע
התפקיד.

במדי התקדים חסרת המזהירה, הצלחתו
 אהבתו על־ידי מוסברת אינה הישראלית, ניות

 נבעה היא עליו. השנוא הדיפלומטי, למקצוע
 חדשה גישה לתפקידו שהביא מכך דווקא

 הטכניות, בעיותיהם את לפתור לבורמאים
 לעזור השתדל הוא : לא־דיפלומטית לגמרי

 בסולל־בונה. מנסיונו משהו להם להעניק
 שהבחינו לבורמאים, שקסמה היא זו נכונות

בכנותה. היטב
 עם מיד להכהן, נו או השבוע כשהודה

 הבורמאית הפרשה נסתיימה לארץ, בואו
 אם ברור: לא .57ה־ בן הכלכלן של בחייו
 מטבע לו שנועד במקים מפלגתו אותו תציב

 ליבשת פתח המשמשת העיר בראש הדברים
הים־התיכון. חוף על אסיה

שלה הממ
ל ב ל מר^ל־ם ה ל ע כ ה

 לפני שרת משה ראש־הממשלה כשניצב
ל והשיב בכנסת הנואמים דוכן על מה זמן

 והתעשיה, שר־המסחר לתלונת בקשר שאילתה
 התחמק ומכתביו, שיחותיו אחרי שעקבו על

 ידוע לא למעשה כי טען עניינית, מתשובה
דבר. לו

 מהעובדה יודעין בלא כנראה התעלם המשיב
 6 במשך הובאו זה מסוג תלונות מספר כי

 מוסמכת, רשות לידיעת האחרונים החודשים
 היו שנמסרו התלונות טיפול. לכל זכו לא

 שהיו התלונות ממספר זעיר חלק רק למעשה
ה ביעילות המגישים האמינו אילו מוגשות,

: התלונות בהן. טיפול
 מדואר ששלח הממשלה, משרי אחד •

 נמל־הקישון, בעניין לחוץ־לארץ מברק חיפה
 לאנשים ידוע היה המברק תוכן כי מצא

 משעה פחות פועלי־חיפה, במועצת מסויימים
המברק. שיגור לאחר
לדי בחזרו מצא מטויים חבר־כנסת •
חי בה נערך כי מהארץ, שנעדר לאחר רתו,
נלקח. לא ערך בעל חפץ שום פוש.
 אחר עקבו כי התלונן אחר חבר־כנסת •

 ימים שלושה משך ונסיעותיו הליכותיו
לפחות.

 העליונים הפנימיים הגופים אחד חברי 0
 שלהם הישיבות בחדר כי גילו מפא״י, של

 וקליטה האזנה מכשירי ידיעתם, ללא הותקנו,
ביותר. משוכללים

 הציונים־ בכיר,'איש ממשלתי פקיד 0
 נבדקים, הרשמיים מכתביו כי מצא הכלליים,

מש של קצין־הבטחון ידי על נשלחו, בטרם
 עוכבו מקרים בשני לפחות מפא״י. איש רדו,

 רק כנראה נשלחו ימים, במשך המכתבים
 למשלוחם אישור קיבל שקצין־הבטחון לאחר

שקיבל. ממי

ת ריגול כ טו א המקור לדברי ? מי ל
 מובנים שמטעמים אלה, ידיעות מסר שר
 שהוגשו התלונות מספר עלה לזהותו, אין
 צינזור על תלונות עשרות ביניהן ,200 על

 לשיחות־ האזנה חברי־כנסת, של מכתבים
פקיד כתב ועוד. במכתבים .חיטוט טלפון,

 ילדיו, לשלושת אם הראשונה, השניה. *
.ו945ב״ מתה

מודי וקצין לשעבר מפא״י איש ממשלתי,
 בטחון את מסכן זה ״מצב :בתלונתו עין,

יכו מרגלים, קבוצת או מרגל כל המדינה.
 במשרדי- בבטחון לפעול אלה בתנאים לים

 הריגול כך. על ידע אדם שאף בלי הממשלה,
 כשכל מאליו. מובן לדבר כבר הפך הפנימי

 להיות אפשר איך אחד, כל אחרי מרגל אחד
?״ מרגל הוא מי למען בטוח

ת ש טנר פר קס
מצו טר אינ

 משפטי בדיון השופט את מחייב הנוהג
 ימים. שבוע תוך פסק־דין להוציא דחוף
 היתר, לא קסטנר משפט של בסיומו אולם

 שני זה. נוהג על לשמור פיזית אפשרות
 לעצמו יקח השופט כי הסכימו הצדדים

 פסק- לפירסוס עד שבועות ששה של ארכה
הדין.

חוד לתשעה השבועות ששת הפכו כיצד
 השופט הסתגר המשפט למחרת מיד ? שים
 לעבור החל בלישכתו, הלוי בנימין ד״ר
 חודשיים נובמבר, חודש בסוף החומר. על

רא אזעקה נשמעה הסיכומים, תום לאחר
 ב־ יינתן פסק־הדין כי הודיע דבר : שונה

 : כך על העידו אחרים סימנים גם לדצמבר. 15
 בית־המשפט לספריית החזיר הלוי כי נודע,

 דיבה, הוצאת בשאלות הדנים רבים ספרים
 בו המודעות, בלוח והופיע שמו חזר וכן

העתידים. המשפטים מתפרסמים
ר כ ץ, ע  חודש אולם חורף. כרה קי
 פרט אירע, לא ומאומה עבר, חלף דצמבר
 מלוח ונעלם חזר הלוי של ששמו לעובדה

 :עצמו השופט גם נעלם אתו המודעות.
 טאלביה שבשכונת בביתו הפעם הסתגר הלוי

המת לעוזרתו ורק אך הניח בירושלים,
 שלמה הוותיק ולשמשו ברנשטיין מריים מחה
 עת לו, עבר חלף החורף במגע. אתו לבוא

בארצנו. נשמע התור וקול הגיעה האביב
 הוכרז, טרם פסק־הדין מתן תאריך כאשר
 יינתן הוא כי להאמין מעטים רק המשיכו

 על התאריך, כי סברו פוליטיקאים פעם. אי
 ציני- הבחירות. לפני ייקבע לא פנים, כל

 המופלג גילו על בערמומיות רמזו קאים
הנאשם. של

 כאשר בכנסת, הדו את ונתן חזר העניין
 לשר- שאילתה ווילנר מאיר מק״י ח״כ ש הג

ה מתערבת ״האם :לעניין ישר המשפטים,
כר המגן רוזן, פנחס ?״ בפסק״הדין ממשלה

המשפ הרשות כבוד על נמרץ באורח גיל
כע בלתי־רגילה; במתינות הפעם ענה טית,
מת שהממשלה נכון זה אין כי שבוע, בור

 שפסק־הדין להאמין יסוד לו יש וכי ערבת
מאי. חודש בסוף יינתן

ק ס פ ר. ה הגז  תאריך הוא מאי סוף גם ו
 בשעות מאי׳ של האחרון ביום פעם. המגיע

 אמנון התובע :השופט אל נכנסו הבוקר,
 מנגנון ואנשי תמיר שמואל הסאניגור תל,

 קבע הלוי כי לשמוע כדי רק בית־המשפט,
 וכי בבוקר, 8 שעה ביוני, 22ל־ התאריך את

פסק־ את זה ביום להקריא אם החליט טרם
 בקטעים להסתפק או כולו, הארוך ד,דין

ממנו.
 טכניות בעיות רק היו אלה כל אבל
 איש פסק־הדין. של תוכנו :לעיקר טפלות

 מכונודה־ מתקתקת מה לדעת התיימר לא
 — הבוקר אולם השופט, בלישכת כתיבה

 הטובים האינפורמציה בקשרי הידוע עתון
 ידיעה פירסם — השלטונות בחוגי שלו

 וגם פסק־הדין גם יום באותו יינתנו לפיה
 גזר־דין העונש. מידת את הקובע גזר־הדין,

 הנאשם, הרשעת של במקרה רק כידגע ניתן
 עתונאי ברווז זה היה אם לדעת אין אולם

מבוססת. ידיעה של מוקדמת נזילה או
 הצטיירה והניחושים הדחיות כל מאחורי

 במאבק להכריע העומד האדם של דמותו
 :אי־פעם בישראל שהתחולל ביותר המר
מצ ממנו אשר השופט, הלוי, בנימין ד״ר
 ספק היסטורי. לפסק־דין בישראל אדם כל פה
 מחק מה האיש, כתב מה פעם אי ייוודע אם

הת מה יתגלה אם גם, ספק פעמים. וכמה
להכרעה. הגיע וכיצד בנפשו חולל

שחיתזת
דיררו־־פאד לחשוד־מעילוח.

 העלייה מחלקת מנהל דטנר, יהודה פרשת
במעי נחשד אשר בטהראן, הסוכנות של
זמ הואשם דולאר, אלף מאה של בסך לות
וב אלפים כןישרת של בסך במעילות נית

26063 .2 מס׳ רדיו מקלט ס!.


