
במרינול לקי הדרושים השירותים וכל גדולים, נים
אנשים. של לא־קסן בוץ

 חולק בעולם, אטומית עיר בכל כמו
 לשניים: הוא גם הישראלית בעיר השטח
 ד,״חם״ השטח ה״קר״. והשטח ד,״חם״ השטת

 ואותם עצמו הכור עומדים שעליו זה הוא
בקרי ישיר באופן הקשורים מדעיים מיתקנים

האטומית. נה
 מחוץ- המומחים על־ידי תוכנן זה שטח
 ממשלתם. על־ידי לישראל שהושאלו לארץ,

 את הבנייה׳ תוכניות את ערכו אשר הם
 אשר הם המיקום. את ההנדסיים, החישובים

 יהיה למעשה מה העת, בבוא יקבעו,
 עובדים, ר,״חם״ בשטח המעבדתי. הציוד

 ממלכתם היא אבל ישראלים, גם אומנם,
מחוץ־לארץ. המומחים של המוכרת

 מיכרז. פורסם ד,״קר״ השטח בניית על
 הצעות, חמש הוגשו שנערכה, בתחרות

בתח זכו שונים• ישראליים אדריכלים של
ה מתל־אביב, צעירים אדריכלים שני רות

 איתן. ודן ישר יצחק בשותפות: עובדים
 מלון להקמת כוללת, תוכנית הגישו הם
 ספריית מרכזי, מינהלי בניין חדר, 40 בן

 שעשועים וחדרי מסעדה מרפאה׳ מחקר,
 השטח את אוויר. במיזוג מצוייד הכל —

 בחגורת־ ,בתוכנית הקיפו, כולו ד,״קר״
 — ובמרכזם ופרחי־נוי, מידשאות של ירק

שחייה. בריכת
 למעשה, והפכו, בתחרות זכו השניים

 האטומית. העיר מחצית הקמת על ממונים
 ממונה הישראלי שהזוג המחצית בין אבל

מפרי הזרים, שבפיקוח זו לבין עליה
מיו רשות ללא לחצותה שאסור גדר דה

האידס הסוד★ ★  ★
חדת.

לישראל, שהושאלו הזרים **לבד
רבים, אנשי־מיקצוענשלחו 1*4 מישראל

 הם ארץ. באותה במיפעלי־האטום לי,שתלמות
פיצוח של המדעי בצד רק לא השתלמו
הקמת של ההנדסי בצד גם אלא הגרעין,

הס מהם רבים הגרעין. לפיצוח המיתקנים
ב עתה עובדים ארצה, לחזור כבר פיקו

הזרים. המומחים עם צוותא
ש כשם כמום, בסוד נשמר זה סרט
 ה לעיר הנוגעים הפרטים כל בסוד נשמרו
ש לכך האזרח התרגל כבר בישראל, אטום.

ל נוהגים המדינה של רשמיים מוסדות
 שונים. חיוניים נושאים מידיעתו העלים
 זו לגישה האזרח מתייחס קרובות, לעתים

 — הרחב העולם כן לא בדיחה. כאל
באטום. כדובר כאשר לא ובודאי

 מיפעלים שמקימים מקובל כבר בעולם
 כאלה מיפעלים שלום. לצורכי אטומיים

הרא בשלבי־התיכנון בהיותם עוד זוכים,
העו אולם ומקיף. מלא לפירסום שוניים,

 שלא אטום מיתקני בונים כי גם, יודע לם
מיתק על כי יודע אף הוא שלום. לצורכי

מפרסמים. ואין כותבים אין כאלה נים
 הקמת על שומרים כאשר אחרת: לשון

 יכול שהוא משמע בסוד, אטומי כור
 של ההגיון לפי מלחמה. למטרות רק לשמש
אחר. הסבר יתכן לא הרחב: העולם
 יודעים האטומית העיר מקימי כי יתכן

 מדיניות קיימת כי יתכן עוסקים• הם במה
ב אבל אטום. בענייני מחושבת ישראלית

 יכול הנגבי, לכור שמסביב הציבורית פרשה
 טיס־ קיים כי רק לקבוע הישראלי האזרח

אטומי. טום
 בתהליכי בקיאים שאינם העולם. אזרחי
גרו למסקנות הגיעו הישראלית, החוכמה

 של המזרחי חופו שעל יותר: הרבה עות
 לבאנטינית מדינונת משתעשעת התיכון הים

 תגובת־שרשרת, להפעיל העלול בצעצוע,
העולם. על גרעינית שואה שתמיט

)4 מעמוד (המשך
 לבקשה להיענות לסרב יכולים הרוסים אין

 יש כי משוכנעים שהערבים ברגע ערבית,
לישראל. פצצה

העניין. מכל להתעלם ביותר: הנוח המוצא
 הבעייה את הבינה ארצות־הכרית •

 מצב ליצור מעוניינת היתה לא הסובייטית,
 אטומית פצצה לתת רוסיה את שיכריח

 לזרועות הערבים את שידחוף או לסין,
יאשי שהערבים גם חששה היא הסובייטים.

 הציונים עם סודי בשיתוף־פעולד, אותה מו
הפצצה. בייצור

 למראית־עין לקבל ביותר: הנוח המוצא
 הדבר פירוש אין הישראליים. ההסברים את

פירו האמריקאית. הפעולה תסתיים שבזאת
הסמוי. השטח אל הגלוי השטח מן שעברה שה

המאו הערכית הרפובליקה •
 בקרב בהלה למנוע מעוניינת היתד, חדת

 לפגוע העלולה ידיעה להכחיש המודה,
 יכלה היא החייל־הנשיא. של בפרסטיג׳ה

 ייצור על להודיע אחר: אחד בקו רק לנקוט
 רע״ם עסוקה אפילו מצרית• אטומית פצצה

 הנתונים כל ולפי — משלה פצצה בייצור
 מעוד היא אין — לכך עתה מסוגלת היא
פומבית. כך על להודיע יינת
 מעוניינת היתר, זאת, לעומת צרפת, •

 שנים מזה חותרת צרפת כי נרחב. בפירסום
ה במועדון שוות־זכויות כחברה להתקבל
 את להעמיד מעוניינת היא עתה אטומי.
 או ברירה־של־סחיטה: לפני המערב מנהיגי

 הדלת את ונסגור למועדון אותי שמכניסו
 קטנות מדינות מיני שלכל או מאחורינו,

 שניה סחיטה בעזרתנו. — פצצה תהיה
 לעזור שתפסיקו או הערבים: נגד מכוונת

פצצה. לייצר לישראל שנעזור או לאלג׳ירים,
 מקל־ ישראל משמשת המקרים בשני
 אמריקה, נגד פעם — צרפת בידי חובלים

הערבים. נגד פעם
ו בשן השבוע ישראל יצאה הכל, בסך

התכו הוא: הלקח המדיני. העניין מכל עין
 את הכניסה בנגב הישראלית האטומית נה

בינ יחסים של לסבך בעל־כורחה, המדינה,
תועלת. כל מכך תפיק שהיא מבלי לאומיים,

מפלגנת
ת ר ס ם מ מג־ טל הגינ

 מצירי אחד שאל ?״ לבגין קרה ״מה
נאומו. את המנהיג סיים כאשר ועידת־חרות,

 זד, חזר בגין לתמוה. מד, על לו היד,
 שהיד, בארצות־הברית, ממסע־הרצאות עתר,

 (ועזר אכסודוס הסרט נגד לתעמולה מוקדש
 התכוון הוא הסרט). לפירסומת בעקיפין

 היה הנאום שבועיים. כעבור לשם לחזור
 כייושב־ראש הוכיח והוא — אינטרמצו מעין

המאורעות. עם המגע את איבד התנועה
 מפלגה מצא בחוזרו, פנה ״אחורה

 תחת חדשים. לחיים בהעדרו שהתעוררה
 ובתגובה מחוץ־לארץ, ,חברי־ד,תנוער לחץ
 החלה בארץ״, שהושמעו דיברי־הביקורת על

 בס־ נמרצת בצורה להתערב החרות תנועת
למסע הראשונה בפעם להתנגד רשת־לבון,

נערי־הזוהר. של ה״בטחוני״ ד,השתלטות
 שאילתות, עשרות הגישו התנועה ח״כי

 הצנזורה, נגד לחמו בכנסת, דיונים דרשו
 לשיא הפרשה. על חריפים דברים השמיעו

 סודית ישיבה לכנס תבעו כאשר הגיעו
 שהמריצו בסיבות לדון כדי הכנסת, של
להתפטר. לסקוב, חיים הרמטכ״ל׳ את

 מטע יכתיר בגין כי לחשוב היה אפשר
 אופיר, את לתנועה שיחזיר נועז, בנאום זה

המט בבעיות במישרין יגע האופוזיציוני,
 תחת המדינה. אזרחי את זה ברגע רידות

 אחורה, שנד. 25 התנועה את החזיר זאת
מח חקירה לתבוע הכשרה השעה את מצא
ארלוזורוב. רצח פרשת של דש

להי היד. יכול לא בגין ״ 1 רום ״עמוד
 כבר שנוצר. במצב לטפל הצורך מן חלץ

 גולדה של שליחה אליו ניגש בנמל־התעופה
 וטובת הבטחון בשם — ממנו ביקש מאיר,

 הסודית הישיבה כינוס על לוותר — המדינה
הרמטכ״ל. פיטורי בעניין הכנסת של

 המלה בהישמע דום לעמוד הנוהג בגין,
 לעשות לתביעה, להסכים נטה ״בטחון״,

 בהתנגדות נתקל הפעם אך ג׳נטלמני. מחווה
 התחלפו המפלגה מרכז בישיבת במפלגתו.
 חרות של המתונים המנהיגים כל היוצרות:

 הסודי, המושב את לקיים דרשו מאחד) (חוץ
 הציעו מאחד) (חוץ הקיצוניים המנהיגים וכל

גולדה. דרישת את לקבל
בארץ, הטוב ושמה חרות של למזלה

לקיים תבעה חרות הלא־ג׳נטלמנים. ניצחו

 העולם עורך של מאמרו השאר: בין •
 לתנועה הציע בו !נוח״, ״עמוד )1211( הזה

ולק פרשת־לבון, גילוי על ברצינות להגיב
״הבטחון״. עסקני השתלטות נגד ענודה בוע

 הא להכרת להחדיר מנת על המושב, את
 בירו טעונים הרמטכ״ל פיטורי כי רחים

 מ! הסברים לשמוע היא הכנסת זכות וכי
מסתוריות. בנסיבות המתפטר רמטכ״ל

 הק קולות ברוב כמובן, הורדה, ההצעה
הושגה. מטרתה אך אליציה.

מרחביים יחסים
ען מ ת ארגי־ו־־ה ל שי פ חו

 דיפלוג אלי ניגש האו״ם ״במרכז
 ה דוסומו־ג׳ונסון. ו. ט. הד״ר חישוב, ניגרי

 בוועיו בשעתו שהצביע היחיד הנציג זה
 האנט ההחלטה נגד בקונאקרי הכל־אפריקאית

 המשקיף סילוק נגד ושמחה ישראלית,
 מא מקשים אתם לי: אמר הוא ישראלי.

 או כאשר באפריקה. המעטים ידידיכם על
 ותומכ אלג׳יריה שיחרור נגד לוחמים

 ביותר הבזויים הקולוניאליים ביסודות
 כשלא בייחוד בכם? לתמוך אפשר איך

 אחר!״ קול שום מישראל
 במו כהן, שלום השבוע זאת כשסיפר

 התל־אבי בבית־סוקולוב בת־העתונאים
 כוג! המסיבה כי מיוחד. עוקץ בכך היה

 הישר! הוועד של היוזמת הוועדה על־ידי
החופשית. אלג׳יריה למען

 פו היוודע אחרי בדחיפות, קמה הוועדה
 האלג׳ שר־החוץ עם כהן שניהל השיחות
 בשלב פנו היוזמים ).1213 הזה (העולם
 או את פירסמו שכבר אנשים אל ראשון

 מו הצפון־אפריקאי, למאבק־השיחרור תם
 א׳ אל במלוכד שיפנה גרעין ליצור מגמה

זו. יוזמה אל להצטרף המפלגות כל
 גיל הראשונה הרשימה אפילו אולם

 מפלגתי וקשרים דעות של רחבה קשת
 הו שמואל את השאר, בין כללה, היא

 פ הדתי השבועון מערכת ראש אבידור,
 עורך שרשבסקי, שמעון ד״ר פנים; אל

 הערבי השבועון עורך שאבי, פואד
 ישו אתגר; עורך ילין־מור, נתן מוסמר;
 השבו עורכי ציגלמן, וויקטור איסרלם
 ח וברוך מוקד גבריאל אודנובה; הפולני
 א! אורי עכשיו; הספרותי הבטאון עורכי
 מק הזה; העולם עורכי כהן, ושלום

 ענ בועז העתונאים מערן; עורך גילן,
 כהן־צ שלמה עורכי־הדין צבר: ושמעון
 ודו החיפאי איש־העסקים ירדור: ויעקוב

 ן בנימין המהנדס ברש; משה המחתרת
 ון נציג שיינמן, גרשון הסטודנט רי;

 האלג במאבק לתמיכה שקמה סטודנטים
 שא כפי ומכאן. מבאן קרחים

 נ מסיבת־העתונאים הפכה לצפות, היה
 היוזמים: טענו כללי. לוזיכוח רה

 ד כי האלג׳ירים את ישכנע הוועד קיום
 יו צרפת, עם כולם מזוהים אינם דים

 אלג׳ יהודי לבטחון מכרעת תרומה
 ללוחמי־ה׳ וסעד אהדה הושטת עצמם.

 תיצור המר, מאבקם בימי כיום, רור
 בין היחסים כלל על תשפיע אשר דות
הערבי. והעולם ראל

 הס העסקן כהן־צידון, עורך־הדין טען
 ישראל־צו לידידות האגודה וחבר הידוע
 עם מזדהים אנו צרפת. ידידי ״אנו

 עב בשלום הדוגלים הצרפתית, האומה
 נתן הוסיף לוחמי־השיחרור!״ פל״ן,
 שלום מחר דה־גול יכרות ״אם מור:

 לק קץ לשים ימהר — הפל״ן בשלטון
 חזרו לרכוש לו שיפריעו ישראל, עם

 עתו נזדהה לא אם הערבים. ידידות
 לא מבודדים נישאר לוחמי־השיחרור,
 המרח רחבי בכל אלא בצפון־אפריקה,
 הכיסאות בין נשב אנחנו אפרו־אסיאתי.

ומכאן!״ מכאן חים

שת עמוס פר
ף ק סו סו פ

 ר,מערכו אחת לסיומה הגיעה השבוע
ביותר המרות והמשפטיות ציבוריות
 דחה העליון בית־המשפט שופט

 ל בן־גוריון עמוס ניצב של בקשתו את
 המשפטי ההליכים הגיעו בזאת חוזר.

 מנוצח, יצא ועמוס המוחלט, סיומם
 שהושמע הטענות עיקר הוכחו עשה

המתנדבים ושדרת הזח העולם על־ידי
 הידיע את הבליט לא עתון שום
 קנן הוא הארץ. לעשות הקטין מכולם
הפני מעמודיו אחד בתחתית הידיעה

 שוקן, גרשום הארץ, עורך משנשאל •
 טבת, שבתי של מאמריו על מתנצל אינו

 המתנדבים ואת הזה העולם את מיצו
 בצורה ושהוקעו ביותר, מכוערת

 השיב העליון. בית־המשפם על־ידי
 בבית־הג ועומד תלוי עוד ״העניין

הו הארץ פירסם לא עדיין השבוע גם
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לשטח. להכנס רשאים מיוחדים רשיונות בעלי רק בהחלט. אסורה לשטח הכניסה כי

בום׳ נגיש
׳מענו..

ן ף * ן ן ן הכור לעבר הראשי הכביש מן המובילה הזרך אל בכניסה ניצב ן
/ ( | | £ | | | כניסה.״ אין פרסי, ״כביש ואנגלית: בעברית מודיע, הוא האטומי. |
האטום. עיר של הגדולים המתקנים נמצאים שם הגבעות, מאחורי אל מוביל זח כביש




