
 הזכירה ולא חתונה הזכירה לא היא חתן.
האב. בכה בחייה,־ פעם אף מיכאל את

 היו שיכולים היחידים הבריאים האנשים
 יונה הזוג היו התעלומה, בפענוח לעזור
 נראתה בביתם זוהר• תושבי רחמני, ומזל

שנמצאה. לפני שעה כחצי מרסל
 מיימוני ליהושע ענו לא הם גם אך

 הזוג נעלם המקרה ביום כי ומשפחתו.
עיקבותיו. נעלמו ומאז מהמקום

מיבצעים
א ר פ ל ס קו מ ר ו

 עורכי־דין צעירים, סוחרים תריסרי כמה
הש נטשו חופשיים, מיקצועות בעלי ושאר

 לארגון והתמסרו עסקיהם את ליומיים בוע
מיו מטה צבאית. בדייקנות שתוכנן מיבצע

 תל־אביב. ברחבי בסיסים כמה הפעיל חד
במכוניות. ברחובות סיירו ניידים כוחות

 תלמידי ועשרות ועתודה, קשר כוחות
 כולם הופעלו לרשותם, שעמדו בתי־הספר

 צפון מתושבי ספרים איסוף מקורי: למיבצע
הפרברים. לנוער ספריות להקמת תל־אביב,

 הצעירה המסחר לישכת אנשי אלה היו
 שבניגוד הלישכה, חברי בתל־אביב. (ג׳יסי)
בפעו אלא בעסקי־מסחר עוסקת אינה לשמה

בבמ — ובעיקר תרבותיות חברתיות, לות
 יומיים תוך הצליחו טובה, אזרחות צעי

ספר. אלף 18 לאסוף
 רק נבע לא המיבצע של הצבאי אופיו

 למיבצעי בניגוד היסודית. ארגונו מדרך
 רוח־קרב הפעם שררה דומים, עזרה־הדדית

 רוח ליצירת דאג הלישכה. חברי בין אמיתית
 בן־ עמום תל־אביב, מחוז משטרת מפקד זו

 להודיע התכוונו הלישכה אנשי גוריון.
ש רמקולים באמצעות המיבצע פתיחת על

 לדאוג שכחו הם מכוניותיהם. על התקינו
 את עצרו שוטרים לכך. מתאימים לרשיונות

למיבצע. להפריע עמדו מכוניות־ד,רמקולים,
הת הלישכה אנשי התערב. נחמיאס

 שסירב בן־גוריון, עמוס עם טלפונית קשרו
 זו. בדרך ברמקולים השימוש את להם לאשר
 המפקח עם הלישכה אנשי התקשרו כאשר
 הירשה נחמיאס, יוסף המשטרה, של הכללי

 תל־ לתושבי להודיע לרמקולים נחמיאס
המיבצע. על אביב

ל רשמי רשיון התקהל משלא למחרת,
 באנשי מחתרת של רוח נכנסה רמקולים,
 בהסתר, ברמקולים לשדר שהמשיכו הלישכה,

השוטרים. מעיני הרחק
 של ערימות לבוא. איחרו לא התוצאות

 ברחובות שהוקמו בתחנות נערמו ספרים
 הבחינו מוגרבי, בכיכר בתחנה המרכזיים.

ספ להן שבחרו נשים בשתי התחנה אנשי
ו עמם• להסתלק ניסו הערימה, מתוך רים
 צלמי־ אשה גילתה דיזנגוף, ברחוב אילו

 התחננה התורמים. את המצלמים עתונות
ספר. אביא ומחר אותי, צלמו היא:

 הלישכה אנשי קיבלו המלא סיפוקם את
 מאזרח ספרים חבילת גם התקבלה כאשר רק

פר לנוער תרומתו לצרף שדאג ירושלמי,
 ההתנדבות ״רוח הם: טענו תל־אביב. ברי
עירוניים!״ גבולות יודעת לא

אילת
ר טו א ב קו נ ף טל א׳ חו ה

 חיל־ים מדי הלבוש נמוך־הקומה, הגבר
 בין בלס בלתי־מוכרת, בדרגה בלתי־קיים

 גיבעה על השבוע, שהצטופפה, בני־הקבוצה
לאילת. מצפון 46ה־ בקילומטר קירחת,
 אילת, את ראה אלון (״הדוקטור״) דויד
 אז כבר שנה. 41 לפני הראשונה, בפעם

 ול־ למוסיקה הדוקטוראט בעל האיש, הגה
 ליעוד־חייו: שהפך החזון את מאתימטיקה,

 עבריין מנוער המורכב כפר־דייגים הקמת
צעירים. בתי־סוהר ומיוצאי לשעבר,
 מאוחר ששינה ילינביץ׳־דובוביצקי, דויד

 בצי- קצין אז היה לאלון, שמו את יותר
הח אילת נוף את בראותו הרוסי. הסוחר

 — אז חלום־תייו. את בו להגשים ליט
ברצינות. לו התיחסו לא — כהיום

 שנה, 20 כעבור התיאש. לא הדוקטור
 בשכונת תוכניותיו, את מגשים החל ע־,וא

 אשר הפרטי במועדון שברחובות: שעדיים
 מועדים צעירים עבריינים למדו שם, פתח

 מורם בעוד — ומאתימטיקה גיאוגרפיה —
מעבודת־בניין. מתפרנס

הש השיחרור במלחמת התנגד. ביג׳י
 המלחמה ולאחר בדרום, בקרבות, אלון תתף
 הקמת הציע המוסמכים, לשלטונות פנה

הצ העבריין לתיקון וכפר־לדייג בית־ספר
 כי אז טען ביג׳י נדחתה: תוכניתו עיר.

אמצעי־הענשה. לא זכות, היא לאילת הירידה
 להמשיך מאלון מנע לא זה סירוב גם

 לקמח־דגים בית־חרושת פתח הוא בדרכו:
חניכיו — פועליו את העסיק בנבי־רובין,

 בעין להם שילם ובייצור, בדייג — הצעירים
ובמזון. בליה בבגדים, בכסף, יפה

להי היתד. חייבת מפוארת כר, תוכנית
 הבלתי־ בין־החרושת עסקית. מבחינה כשל

 הרגל. את פשט ממלכתיים ממקורות ממומן
 לאשקלון, — דרומה עברו וידידיו אלון
 הד״ר המנוח, ראש־העיר לרשותם העמיד שם

 הים. שפת על וקטן, ירוק צריף זוננהבנד,
 כליל הופסקה העיר ראש של מותו לאחר

 של ל״צריפו שניתנה המועטת התמיכה
לדרכו. איש איש התפזרו הבחורים הדוקטור״.

 לתוכניתו לשוב אלון דויד החליט אז
 אחד יום באילת. ילדים קהיליית המקורית:

מאס וואדי הוא שלמה, נחל בשפך הופיעה
ה ואוהלים. בבחורים עמוסה משאית רי,

באילת. פשטו הצעירים במקום. הוצבו אוהלים
 הדרך את למצוא צורך רק היה עתה

 בתוש־המצאתו זאת עשה אלון לפרנסם.
 ספינת־המו־ בעל עם התקשר הוא הרגיל.

 אשר בכר, יהודה הקברניט קאליפסו, עדון
 צוות, בתור הצעירים את לקחת הסכים

לחבש. הקרובה הפלגתו בעת
התוכנית. את לרדוף המשיך חוסר־המזל

 עוקלה היא למסאזזה, קאליפסו הגיעה אך
 יווני, לסוחר חוב פרע לא ובכר מאחר —

יהודה ואילו חוזה. על בזמנו חתם עימו

 הבטחון, שלטונות על־ידי נעצר עצמו :כד
 ידיעות במסירת הואשם ארצה, שובו עם

בחבש. המצרי לקונסול כסחוניות
 הקוני חשבון על ארצה, הוחזרו הבחורים

 מוואדי פורקו האוהלים אך הישראלית. :וליד,
 עבריינים לשכן סירבה אילת עיריית ואסרי.
רוצים ״איננו למקום. קרוב כה לשעבר
צבי המועל, העירייה גיזבר של :שובו

הת כפר־דייגים,״ כדייר אפילו :ן־אפריים,
אנשי־העיריה. לוצצו
 מתיאש. הדוקטור כמו איש לא אך

 לבירור ועדה, לכינוס הביא מאמציו חידוש
וממ מאחר בנגב• הכפר להקמת :אפשרויות

לאילת, מדי כקרובות נדחו, הצעות זר
 בקילומטר הגיבעה הפרק על עתה ,ועלתה-

 יש נתקבלה. טרם זו אפשרות גם .46־,־
 אינו אלון אך ואישיות. בטחוניות :עיות

 שנה 40ם־ יותר מלפני חלומו מתיאש.
בעבר. אי־פעם מאשר למימושו יותר ;רוב

תזכיר

 שרתי של הלחץ ״נושך זה במנ״ן המתאים. בניוון להשפיע נזידושליס ביקש אן
היומיים. חעתונים עודני על החוץ
 המה־ כראש מתפקידו יפרוש לא אשכול לוי האוצר שר •
בדבי לשמועות בניגוד היהודית. הסוכנות של להתיישבות לקה

 בשלוש לפחות זה מתפקידו לפרוש האוצר שר של בדעתו ננראה אין פרישתו,
 החל: בה התננית של סיומה על ליותר יסנים לא אשנול הקרובות. השנים
 יהיה ההחדש ההתיישבות שד ביסוסה גמר החדשה. ההתיישבות של ביסוסה

לירית. מיליי! 350מ־ למעלה של בסכום נדון
 הקוויזלינגים בין הברירה בפני בקרוב תעמוד ישראל •

של בראזאעיל ועידת הלאומי. האפריקאי הגוש ובין האפריקאיים
 היתה באלג׳יריה, צרפת ועל בקונגו בלגיה על שהגנה השחורים, הקוויזלינגים

 קבוע, גוף להקים ביבשת צרפת סוכני מצד קבועה פעולה של ההתחלה רק
הגוש יתגבש זה כנגד באפריקה. המערב של השחורה המלאכה את שיעשה

עס להתקשר תצסרן שישראל לודאי קרוב ורע־ם. גיניאה גאנה, של ומיהלא
ומאלי. גאנה עם היחסים על לרעה שישפיע דבר המערב, גרורי
 לייבוא המושבים תנועת של הנמרצת התנגדותה למרות •

ראשון בשלב לייבא אשכול לוי החליט מחו״ל, חולבות פרות
הניתנים הנוחים תנאי-המימון הס זה לייבוא הסיבות אחת פרות. כאלפיים

□ מי ת ב כ י□1ד
לצוו-על- השיבה שהצנזורה אחרי

 ידי על נגדה שהוצא ,חסר־ד,תקדים תנאי
 נקשת סי על לצדק הגבוה המשפט בית

 העולם פרקליט השבוע תבע הזה, העולם
 את להרחיב רחביה, שמואל עורך־הדין חזה,

 נוספות. שאלות של לשורה הצוז־על־תנאי
 הזה העולם את מפלה הצנזורה כי בטענו
 החלטותיה וכי אחרים לעתונים ביחס לרעד,

 רחביה ביקש בלתי־חוקית, בצורה מתקבלות
 רק שנקבע המשפטי, הדיון את להקדים גם
 מתכונן הזה העולם פרקליט בינואר. 20ל־
סגורות. בדלתיים לדיון להתנגד גם

 של ההיענות העדר — היא נוספת סיבה ארצות־הברית. הקנייה: במקום למדינה
להתיי להעבירן כדי פרותיה, את למכור להסכים לקריאה הוותיקה ההתיישבות

הפרות ובאוהוותיקה, ההתיישבות בעמדת שינוי יחול אס נס החדשה. שבות
לשחיטה. תימסרנה אולם התכנית, לפי

 מבני־ברק אכרכי־משי עשרות כמה של ראשונה קבוצה •
הוגה המערבי. בנגב מיבטחים, בגוש להתיישבות בקרוב תצא

 הוא הישיבות, לתלמידי צבאי, שרות במקום בטחונית התיישבות של הרעיון
״00־300 של מרכז במקום להקים המתכוון ברק מבני יהלומן ארנסטר, טשה

מפלגתי. גוף לשום ישתייכו לא הצעירים ותעשיה. בחקלאות שיעסקו משפחות

! ו י פ ^ ו ו ^ שמורות הזכויות כל
 שד תכונתה על המערבית כעתונות ידיעות־האזעקה •

 שד דביון המרכזי במוסד שמקורן פצצות־אטום, לייצר ישראל
כ קנדי הנשיא של נמרצת להתערבות יביאו ארצות־הברית,

תפקידו,ל היכנסו עם מיד קנדי, של חמורה ליוזמה צפה המרחב. ענייני
 בכמה הדדיים ויתורים תון שלום, של הסדר במרחב הצדדים שני על לכפות

הפליטים. שאלת כולל שאלות,
פיקוח תוך המרחב, של האטומי לפירוז הדרישה תועלה כן

הדבר כי טענה מתון זה, לפיקוח יסכימו רע״ם ולא ישראל לא בינלאומי.
לריגול. פתח יפתח
כינלאד ועדה של לפיקוח תסכים ישראל כי הדרישה גם ס
 עדין, במצב זה בענין תעמוד ישראל בהחלט. תידחה שלה, הכור על מית
 פיקוח כי תטען וארצות־הברית שלום, לצורכי הוא הכור כי שהצהירה אחרי

 לקבל תוכל לא המדינה ישראל: טענת לאיש. מזיק אינו מיתקן־שלום על
לרעה. אותה המפלה יחיד־במינו, פיקוח
 עתוני על יותר חזק לחץ יפעיל הישראלי החוץ משרד •

מספר לפני חבש. על האמת את מלכתוב שיימנעו כדי ישראל,
 יאיר מאמרי על באוזניו התלונן הישראלי, לקונסול חבש קיסר קרא שבועות

הקונסול האפריקאית. במדינה המצב על האמת מן טפח שחשפו בר,ארץ, קוטלר

בפעולה ביגיי נערי

במדינה, העתונות על שליטה אינה ישראל ממשלת כי הסביר אומנם הישראלי


