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מי עונים טו □,א
 האטומיים העננים ריכוזי על נוסף רמז
 והלאה) 1205 הזה (העולם המרחב באופק

האו״ם. ממרכז השבוע בא
 הצעת- העלו אפריקאיות משלחות חמש
 כאזור אפריקה להגדרת הקוראת החלפה,

 גאנה, חבש, המדינות: גרעיני. מנשק מפורז
ומארוקו. מאלי גיניאה,

ה הצבאית המעצמה הרשימה מן נעדרת
 דרך־ המשתפת ביותר, החשובה אפריקאית

 ה־ באו־ם: אלה מדינות עם פעולה קבע
 מתויי־ המסקנה רפובליקה־הערבית־המאוחדת.

 עוד מעוניינת אינה קאהיר המציאות: בת
 את גם הכוללת היבשת, של האטומי בפירוז

 לה שיש מפני רע״ם, של הדרומי החבל
משלה. אטומיות תוכניות

 האחרונה הגרמנית ההמצאה הפכה מאז
 מומחים הביעו לזולה, האטומית הפצצה את
 ברשימת נכללת מצריים גם כי הדעה את

 אטומיות פצצות לייצר המסוגלות המדינות
שנים. שלוש תוך

דיפלומטי□
ם רי ד ר ב הז ר עו ח ו

 חותמו את הטביע לא זר דיפלומאט אף
לשע השגריר־הצרפתי כמו המדינה חיי על

ז׳ילבר. פיאר־אזץ בר,
 עברית ללמוד שטרח יפה־התואר, הגבר

 משרי־מם־ יותר בישראל השפיע בוריד״ על
 שודרה מפיו שיצאה מלה כל רבים. שלה

ב פורסמה ישראל- קול ידי על בהתלהבות
הש היתד, הקלעים מאחורי העתונים. כל

 של כידיד־נפשם יותר. עוד ניכרת פעתו
 פרס, ושמעון דיין משה בן־גוריון, דויד
 לו, הרצוי בכיוון צעדיהם את לכוון ידע

 עד פעולות־התגמול של הגורלית בתקופה
מאר רק לא היד. רבים, לדעת סיני. מיבצע

יוזמו. גם אלא המיבצע, של השותפות גן
 חסיד־אומות־ את שכחו לא ישראל מנהיגי

 ידי על מתפקידו שהודח אחרי גם העולם
הק בצרפת האחרון בביקורו דה־גול. שארל

 ז׳ילבר, של באחוזתו לבקר בן־גוריון פיד
בחברתו. להצטלם

נת השבוע סיני. יוזם של השקפתו
 במאוחר המטילים סנסאציוניים, פרטים גלו
 ז׳ילבר, של אישיותו על לגמרי שונה אור

 בגלוי לבטא היה יכול לא כהונתו שבימי
דעותיו. את

 מידידיו כמה תמהו ישראל, את עזב מאז
 חדש נכבד תפקיד מקבל אינו מדוע כאן

 כי שמועות נפוצו הצרפתי. החוץ בשרות
התפ סוג על במחלוקת נעוצה הדבר סיבת

לו. המיועד קיד
פיאר־ האמיתית: הסיבה נתגלתה עתה

ה מן מובהק, פאשיסט הוא ז׳ילבר אז׳ן
ביותר. הקיצוני אגף

 השבועון של ברשימה בא המדהים הגילוי
 קבוצה על ליאכספרס, האחראי, הצרפתי

שנ מזה הפועלת בלתי־מוסוזית, פאשיסטית
 בשם לעצמה קוראת הקבוצה בפאריס. תיים

 הסוציאליסטי ״הנוער האופייני הפאשיסטי
 הנא־ מן במישרין כמעט הלקוח הלאומי״,

סיס גם היטלר. אדולף של ציונל־טוציאליזם
הנא האסכולה את מזכירה העיקרית מתו

צבאי״. ״סוציאליזם צית:
 התנועה מצע הגרמנית, לדוגמה בהתאם

קיצו לאומיות תביעות של תערובת הוא
 מעורפלות סוציאליסטיות וסיסמות ניות

לאו עצמאות — כלכלי ״תיכנון ודמאגוגיות:
 על בו מדובר צרפתית!״ אלג׳יריה — מית

 הפרטיים, ההזחים איסור הבאנקים, הלאמת
 של והיאכטות המכוניות החווילות, הפקעת

 התוב־ תבוצע כיצד עשירים. ספסרים כמה
הפי על־ידי בבירור: הקבוצה, קובעת ניתז

צבאית. כה
 העתון, לדברי האנטי־שמים. מדריך

 במשרדי־ בהמוניהם קציני־צנחנים מבקרים
 בקירבת אלגנטי בבית השוכנים הקבוצה,

קצי 4000מ־ למעלה בפאריס. הניצחון שער
 חסרי־ הישישים בגגראלים הבוחלים נים,

 החדשה. הקבוצה עם במגע באו המעש,
 השנוא משטרו שיתמוטט אחרי תוכניתם:

מנג את התנועה אוהדי ישתקו דה־גול, של
 הגנרא־ עול את שיפרוק הצבא, המדינה. נון
 בהדרכת השלטון, את יכבוש ההססגיים, לים

 ה־ הסוציאליסטי והנוער הצעירים הקצינים
פאשיסטי.

זה? פאשיסטי גילוי מאחורי עומד מי
מחו ברובם באו הפעילים ל׳אכספרס: קובע

 הפאשיסטית התנועה הצעירה״, ״האומה גי
 שסמלה צרפת, של הרשמית והאנטי־שמית

תנועה נטשו הם לצלב־הקרם. חיקוי הוא

פרם ושמעון ז׳ילבר פיאר
צבאית! הפינה התרופה:

 מדי. וסטאטית מתונה היא שלדעתם מפני זו
 ידועי־ אישים של שורה מאחוריהם עומדת

 המוזכרים הקיצוני, הלאומני הימין של שם
פקי אלג׳יריה, של לשעבר מושלים בשם:

 דה ידי על מפתח מעמדות שסולקו גבוהים דים
יש שגריר לשעבר ז׳ילבר, א. ו״פ. גול,

ראל״.
 בחשד מתייחסת הקבוצה אופייני: פרט
 לה נראה הוא שגם מאחר סוסטל, לז׳אק
מדי. והססני מתון

הזר אל חוזר העורב כי נסתבר השבוע
 את הפכו הפאשיסטיים שקשריו אחרי זירים:
 במשרד־החוץ בלתי־רצויה לאישיות ז׳ילבר

 עסקיו כמנהל לישראל יבוא הוא הצרפתי,
 בישראל, דה־רוטשילד הבאתן של הנרחבים

קי פיתוח ושותף בנגב צינור־הנפט בעל
סריה.

שבות
און ק הג מ ק מ ח ה

 שהתהלך רחב־הגרם, הגבר של שביתת־הרעב
 הפר־סאי, כלאו בתא מהודר במעיל־בית

למסו הפך מצבו השלישי. לשבוע נכנסה
 ואנה. אנה התרוצצו וסוהרים פקידים כן.

ה ושר משמרתו. על הופקד מיוחד רופא
 רו״ה ביומו, יום מדי קיבל, הצרפתי משפטים
העציר. שלום על טלגראפי

 הגרוטאות ״מלך ),55( יאנוביץ׳ יוסף
 כפף בהוצאת חוקי, ממעצר בבריחה הנאשם
 הוסיף מם־הכנסה, ובאי־תשלום שווא בטענות
 ש־ שעה הציבור, התעניינות מרכז לשמש

 משביתת־הרעב, לחדול בו האיצו פרקליטיו
לחייו. סכנה ונשקפת מאחר

 לגבי לשעבר, היהודי המיליונר טוען
ל האפשר אשם! ״אינני הראשונה: האשמה
 כאשר בבריחה, חסר־מולדת יהודי האשים

לישראל?״ נוסע הוא
 של טענתו עם מזדהה אינה ישראל מדינת

חוק חקיקת מאז הראשונה בפעם יאנוביץ׳:

הצרפתי כבלא יאנו־כיץ׳ יו־סך
רעב שביתת הפתרון:

 יהודי שנתיים, לפני בדיוק גורש, השבות*
 ,1958 בדצמבר 29ב־ הורד, כאשר הארץ. מן

 מתיאודור הגאוני ופושט־הרגל המיליונר
 דלת עם יחד נפתח, מארסיי, בנמל הרצל-

 ההרפתקן של בחייו חדש פרק תא־כלאו,
 חייו פרק להיות גם המאיים — הפיננסי
האחרון.

 נולד יאנוביץ׳ למיליונר. מעגלת־יד
ברי לאחר (רומניה). שבבסארביה בקישינייב

 מגיע פרעות בשעת העיר, מן נועזת חה
 אווה, אשתו עם יחד לפאריס, הסמרטוטר

.1926 בשנת
 כבעל שלו הקאריירה את מתחיל הוא

 מוכרם ופחים, סמרטוטים אוסף עגלת־יד,
 בדיוק, שנים 10 כעבור החופשי. בשוק
המח בעל מחשבון־באנק הסמרטוטר נהנה

פר ממכונית פראנקים, מיליון ששה של זור
מפוארת. ומחוזילה טית

 מלחמת ערב להצלחתו: העיקרי הגורם
 ברכישת הנאצים עוסקים השניה העולם

 יאנו־ הגרמני. הנשק לתעשיית פסולת־מתכת
 בתנאי — אדם לכל למכור מוכן ביץ׳

סבירים. שהמחירים
 המלחמה בשעת גם למכור מוכן הוא
 הרבים היהודים עם נמנה אינו הוא עצמה.

לשירותיו. זקוק הכובש למחנות. שגורשו
 הדין. יום בא צרפת, שחרור עם כך, אחר

 תשער, הגרוטאות. סוחר בשביל לא אולם
 הי מעידים אנטי־נאציים מחתרת ארגוני

 ואמריקאים, בריטיים טייסים 300 הציל הוא
הגס מידי להימלט רבים לאנטי־נאצים עזר

טאפו.
 אך מפשע. חף יוצא הוא לו. סולח החוק

 בית- בפתח לו אורב ההכנסה מס משרד
 מיליארד בהעלמת אותו מאשימים הכלא.

 לשלם עליו היינו, פראנקים. 390.302.941ו־
.85 לגיל עד פראנקים, אלף 100

 כפי הפיקח״, ״יוסף משלם זמן־מה למשך
המבוקש. התשלום את מעריציו, בפי שכונה

בתל־אביב. מופיע נעלם, הוא אחד שיום עד
 קשריו את מאבד שנה, שוהה הוא כאן
 רק מתחבר כסף, מבזבז יחסי־עבודתו, ואת
 בין לשלם, מוכן אפלוליות, דמויות עם

 תל־אביבי, לקבלן מאוד גבוה סכום היתר
לגואטמלה. כניסה אשרת לו ישיג אם

 בצרפת. התמרמרות של גל קם בינתיים
ה עם היחיד הפעולה משתף אינו יאנוביץ׳

 אולם המגיע. המם את שילם שלא נאצים
 ידיו תחת שעברו והכספים יהודי. הוא
מדי. רבים היו

 ישראל וממשלת לוחצת. צרפת ממשלת
 סיני, למיבצע ההכנות מיזבח על מוזתרת.

 עקרון עם יחד יאנוביץ׳, את מקריבה היא
השבות. חוק

 הפנים ונפול המזדקן האיש כאשר השבוע,
ב נזכר שהוא יתכן בישראל, בתאו מהרהר
 ויתכן בתל־אביב. התוחלת חסרת שהותו

 בפסוק נואשת, בהתמרמרות זוכר, שהוא גם
 גם החתומה הישראלית, ממגילת־העצמאות

 לגירושו, האחראים האנשים מן חלק על־ידי
.״ :נאמר בה .  על מכריזים אנו כן על .

ישראל.״ מדינת היא — היהודים מדינת הקמת

דת
? שו■ ם רי פיו פי א

 שר־הפנים, מאחורי בטריקה נסגרה הדלת
 הממשלה ישיבת את נטש עת שפירא, משה
הש ננעלה. שלא גילה בינתיים שבוע. לפני

 ברחבי־ היהודים לכל המקנה החוק י
 ולקבל בישראל להשתקע הזכות את תבל
הישראלית. הנתינות את

1211 מזח מעודם


