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 הפירסומים ממסע יחדלו לא הצרפתיים הפאשיסטים •
לוחמי- המורדים כפני ישראל ריח את להבאיש שמטרתו
 נזטום־הנשק כי הטענה להישמע עלולה השאר, בין כאלג׳יריה. השיחרור

 אלא הדרומית, לאמריקה נועד לא באלג׳יריה, בשעתו שנעצר המפורסם,
ן) באלג׳יריה. הצרפתיים הקולוניס של הפאשיסטית למחתרת

הבחירות אחרי כיג׳י אנשי של הראשונה בבושם מטרת •
 ההסתדרות של הרבה בעוצמתה נוכחו הס הכללית. ההסתדרות היא
 בדבר הרעיון את לכן חידשו המיסים, להפחתת הדרישות וסביב הפרשה בזמן

 בקר אהרון את שמינו לאחר מיקצועי. לטרייד־יוניון ההסתדרות של הפיכתה
 להפנות העלולה בעלת־קומה אישיות של מהסיום השתחררו ההסתדרות, למזכיר

 בן- אנשי את המאלץ הבחירות, של הדק המסווה למרות נגדם. ההסתדרות את
הפירוק תוכנית את לבצע נערי־החצר מתכחניס ׳אלה, מטרות להסוות גוריון

הבחירות. לאחר מיד
הליב המפלגה צמרת של המרובות הצהרותיה למרות •

 לשורותיהם האקדמאים חוגי של ההצטרפות סיכויי על ראלית
 לא החזק, הפנימי הלחץ למרות למדי. קלושה זו הצטרפות תהיה
 הסיבה יצטרף. מי השאלה על לענות המתאחדות המפלגות שתי מנהיגי יכולים

הידיעה הופצה אודותיהם אנשים אותם גם תשובות. מספיק אין — המוצהרת:
 מיהרו צונדק, הרמן ופרופסור טלמון, /יעקב פרופסור כמו הצרפותס, על

השמועה. את להכחיש
 לסקוב חיים רב־אלוף של הצטרפותו על השמועות גם •

!1החמי־ לכנסת הליברלית המפלגה של המועמדים לרשימת
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 בליל משפחתו בראש שנה מדי היושב תית,
הסדר.

 שלום פקד המרכזי, הבילוש מדור ראש
 אם מיד, המעצר את לבטל הבטיח ירקוני,

 החומר. את השיג מנין יגלה כהן שלום
 יחזיק כי הודיע נמרץ, בסירוב שנענה מאחר

 כך על הודיע ואף שעות 48 במעצר כהן את
למשפחתו.

 אף על וזאת יפו, לכלא הוכנס כהן מר
 זה מכלא שוחררו יום באותו כי העובדה
החג. לכבוד עצורים משלושים למעלה

 המשטרה שר של האישית התערבותם רק
 מר הכללי המפקח ושל שיטרית, בכור מר

 הביאה המשפחה, בקשת לפי נחמיאס, יוסף
 שוחרר כהן מר כהן. מר של מידי לשחרור

 ומבלי שהוא כל אישום נגדו שהוגש מבלי
במשטרה. שנית להתייצב שנתבקש

התב המשטרה, של השרירותית הפעולה
 אריה מר על־ידי שהוגשה קובלנה על ססה

 מסמך אותו מאצלו נעלם כאילו חשביה,
 פנה כאשר כהן. מר של בקור לאחר סודי,

 על להסברים בתביעה חשביה למר כהן מר
 כי חשביה, מר לו מסר זו, תמוהה טענה
 חקירה בעקבות במשטרה, עדות שמסר בעת

 יכול אינו כי הדגיש הבטחון, משרד של
ב דווקא השתמש כי כהן מר את להאשים

 מכיון חשביה, מר של בביתו שהיה חומר
מקומות, כמה בעוד מצוי היה כזה שחומר
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הפוליטית. לזירה
״הארץ״. כמערכת בספיים אי־סדרים על בקרוב תשמע •

 אחד כבר סולק בחשבונות, ואי־התאמה מנופחים חשבונות על מגילויים כתוצאה
שאלה. בסימן מוטל בעתון נוסף בכיר עובד של מעמדו העתון. מעובדי

כהצ הקרוב השישי ביום לחזות שתוכל הנמנע מן לא •
פריי, פיסי של תיאטרונו מוגרכי. קולנוע מדרגות על תיאטרון גת

 הקולנוע, מדרגות על יציג שישי, בידם להציג עליו אוסרת תל־אביב שעירית
לעשות. שאיימה כפי בפניז, מוגרבי אולם את חעיריה תסגור אס

תל-אכיב. משטרת בצמרת רצינית קלחת מתבשלת •
 היה כי לקשטיין, לוד, שדהיהתעופה משטרת קצין נגד החשדות הישיר: הגורם
של מפקדו שנעצר. נאגל, יצחק היהלומן של הכספיות בפעולותיו מעורב

בן־גוריון. עמוס של מתוח את בכך עורר מלא, גיבוי לפיקודו נתן לקשטיין

מאר מקצועית ספרות ייבוא למניעת מחוכמת תקנה •
זו, ספרות הממשלה. על־ידי בקרוב תוצא קומוניסטיות צות
 בישראל. רבה לתפוצה זוכה המדעית, הספרות מן יותר הרבה זולה שהיא
 בתנאי רק מסויימת, מארץ ספרות של ייבוא יותר החדשה: התקנה על־פי

מברית־ בסינית; רק מסין, כלומר: ארץ. אותה של בשפתה כתובה שתהיה
ברוסית. רק המועצות,

נוספת. הרחבה על חושבת על" ״אל התעופה חכרת •
 נוספים, שניים לרכוש החברה רוצה הוזמנו, שכבר הסילון מטוסי שלושת מלבד

 אמריקה לדרוס לסוס גם החברה אומרת אלה במטוסים .707 בואינג הס אף
 צ׳ארסר לחברת הנראה, פיכ תמכור, הברימניה מטוסי את אפחיקח. ולדרום

המיושנים. הכלים את לרכוש המוכנה הבריטית,
וער עבריים וסופרים אנשי-רוח של בלתי־מפלגתי כנס •

 אינטלקטואלים לראשונה, יאחד. הכנס אפריל. כחודש יתקיים ביים
 מק*י, של קדחתניים נסיונות אף על אחת. בלתי־פוליסית במיסגרת ישראליים

 רש־ גורמים מצד וכן הערביים, אנשי־הרוח בשטח זכיון לעצמה לשמור החפצה
 בכנס חלק יטלו הסכמתם, את החוגים, מכל אנשי־רוח, עשרות כבר נתנו מיים,

הפוליטיות. מסיגרותיהם כחברי ולא כיחידים

אלו. ממקורות קיבלו כהן מר כי ויתכן
 שבו המחסן כי כהן למר הסביר גם הוא

 פרוץ הינו לדבריו, זה, חומר מצוי היה
 פועלים עבדו תקופה באותה וכי ופתוח
האח הפעם ובגינתה. הדירה בשיפוץ רבים
 לפני כשבועיים היה החומר, את שראה רונה

בביתו. כהן מר של ביקורו
 העולם של החומר מקור כאילו הטענה

 מביתו כביכול שנעלם המסמך, הוא הזח
 העולם מערכת יסודה. בשקר חשביה, מר של
 השיגה כי חד־משמעית בצורה מכריזה וזזה
 של ביום ושום אחרות בדרכים החומר את

 את לגלות אותה יניעו לא בגניבה האשמות
שהיא. צורה בכל המקור
 כי מגוחך. הוא בגניבה ההאשמה עצם

 לעשות הרוצה מתחיל בכתב המדובר אין
 שהיא דרך בכל ומשיג עורכיו, על רושם
ה המערכת, בראש המדובר עתונאי. סקופ
 ורציניים, גדולים בנושאים כלל בדרך מטפל
 עליו עושה היה לא זה, קטן סקופ אשר

 כך כדי עד לא ובוודאי — מיוחד רושם
מכר. מבית אותו שיגנוב

 החשד מן להתעלם יכולה אינה המערכת
 לספק השאר׳ בין נועד, כולו הביום כי

 במשרדי חיפוש לערוך כדי למשטרה תירוץ
 המסמכים את לגלות מגמד, מתוך הזה העולם

 פרשת על 'העורך למאמרי יסוד ששימשו
 חיפוש נסתיים כידוע, הביש. והעסק לבון

תוצאות. כל ללא זה מדוקדק
 השרירותיות הפעולות בכל רואה המערכת

 וחוליה העתונות, בחופש התנגשות האלה
 מזיז המבוצעות הרדיפות בשרשרת נוספת
ל שכעילה העובדה הזח. העולם נגד שנים

 ועל צנזורה שעבר חומר שימש אלה פעולות
 המדינה, בבטחון פגיעה כל מהווה אינו כן
המשטרה. פעולת את מחמירה אך

 שלה המשפטי היועץ על הטילה המערכת
 תביעות הגשת של האפשרות את לבחון

זה. מכוער בביום חלק שלקחו אנשים נגד

בסדינה
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 לסי בהצלחה שהופעל הראשון המיתקן
 ויטני, פיירבנקס חברת במיפעלי שיטתו,
 מים בו להפיק אפשר כיום שכבר הוכיח
 גאלוגים. לאלף אחד מוולאר הנמוך במחיר
 מי־ים התפלת יאפשר בעתיד המיתקן פיתוח
יותר. עוד נמוך במחיר

 חידוש זרחין של המצאתו מהודה לפיכך,
 ־-למ• מתחרה תשמש לא אומנם היא מהפכני.
 צחיחים, באיזורים אולם המתוקים: התהום

 לפתור עשויה היא מאוד, יקרים המים בהם
ההשקאה. ומי מי־השתייה בעיות את

ב שיוקם המיתקן סילון. מטוס כמו
 פיירבנקס וחברת הפיתוח משרד שותפות

 מי־ים לעיר לספק נועד לא באילת, ויטני
 המסוגל ניסויי מיתקן זה יהיה מתוקים.

ביממה. מים ממע״ק אלף לספק
 נועד הוא ל״י. אלף 750כ־ הוא מחירו

הת מחיר יהיה מה לבדוק וראשונה בראש
שי במיתקן אלא במעבדה לא מי־ים פלת

 המים בשאר ימהלו בו, שיופקו המים מושי.
ה בשל מתעכב שפיתוחה לעיר, המסופקים

לרשותה. העומדת המים של המוגבלת כמות
 לטקס האורחים שנכבדי אחרי שכיום, אלא
הראשו הכוסות את לגמו אבן־הפינה הנחת

 משיקאגו, שהובאו מותפלים מי־ים של נות
 זרחין: של המצאתו אל הכללי היחס היה

 פשוט כל־כך דבר על חשבנו לא ״איך
לח הזכות אפילו ניתנה לא לזרחין קודם?״

 יחד המיפעל, של מגילת־היסוד על תום
 החברה ונשיא שר־הפיתוח המדינה, נשיא עם

ב הפיתוח למשרד השותפת האמריקאית
מפעל.
ה שמאות ששעה מאוד סמלי זה היה

 בארוחה הנשיא, שולחן אל הסבו מוזמנים
ש היחיד זרחין היה .אילת, במלון חגיגית

 אשר המטעמים משפע דבר כימעט טעם לא
 לשמור הקפיד דתי, כיהודי במקום. הוגשו

בהצ הפירות. מן רק טעם הכשרות, על
 סימני־מרירות ניכרו לעתונאים שמסר הרות

 המצאתו, יסוד את שקיבלו אחרי כי על
פיתו לגבי ברעיונותיו עוד משתמשים אין
חו.

 מג־ לבין הממציא בין הדעות, התנגשות
 בלתי- אישית טרגדיה היתה שימי־המצאתו,

 ל־ איש־החזון שבין מהפער שנבעה נמנעת,
 יעקב המהנדס זאת הסביר אנשי־המעשה.

 באילת: המיפעל הקמת על הממונה אדרי,
 ידעו מטוסי־סילון להטיס האפשרות על ״גם
 צריכים היו זאת, ובכל שנה. חמישים לפני

 עד ונסיונות פיתוח של שנים עשרות
לזה.״ שהגיעו

פשעים
ר ליונ מי א ה ד ק ■פו פ

 כהה אפורה חליפה לבוש שב־שיער, גבר
 לאור ישב אלגנטי שיער־גמלים של ומעיל
 מתוצרת יקר, וובסטאר סיגאר ועישן השמש
ה היה חזותו, בכל שהפתיע מה שווייץ.

 כל ביפו. בית־הכלא חצר ישב: בו מקום
 אמריקאית סיגריה כל בתנועותיו, תנועה
 הזה שהאיש אמרו העצורים, לחבריו שחילק

מיליונר.
 חג ערב אותו של בעיתוני״הערב ואומנם,

 ככר נאגלר יצחק היהלומן כי נאמר, הפסח
 לירות. מיליון חצי' של בערבות שוחרר
 נאגלר, מילמל לצאת,״ כבר צריך ״הייתי

״החתימות בסדר, לא עוד החתימות ״אבל . . .
 לבית־הכלא? המיליונים בעל את הביא מה

 באנק את רימה הוא המשטרה: לדברי
 למעלה של בסכום דיסקונט באנק ואת איגוד

 קיבל ״הוא החוקרים: הסבירו ל״י. ממיליון
 השאיר הבאנקים, משני כהלוואה הכסף את

 אחרי אולם השווי. באותו יהלומים כערבון
 היי־,לומים, ערך את קבע הרשמי שהמעריך

הש אחרים, ■ביהלומים נאגלר אותם החליף
המקוריות. האבנים מן פעוט חלק רק ווים

 דבר יתכן כיצד ״1 וכרוכה ״מזל
 בורסת מראשי אחד השבוע הסביר כזה?

 על הולך הכל ״אצלנו בתל־אביב: היהלומים
 לירות מיליוני * לראות יכול אתה אימון.
 ומוכרים קונים אצלנו השולחן. על מונחים
 כתובים. חוזית בלי לירות, אלפי במאות
 זוהי זה. וזהו — וברוכה מזל אומרים

ו מזל שנים: מאות מזה הכבוד מילת
ברוכה.״
 למכירת עד להלוואה, יהלומן נזקק כאשר
 למעריך היהלומים את מביא הוא סחורתו,

 ה״בריפקה״ על ורושם אותם הבודק רשמי,
 את הערך. ואת המישקל את (המעטפה)

 ביקור כרטיס חצי של בגודל — המעטפה
 וזה עצמו, היהלומן לידי מוסר הוא —

 הכסף. את לקבל כדי לבאנק, אותו לוקח
 ה־ את לפתוח מאשר יווןר קל דבר אין

מילת הוא . היחיד בדרך.'המניע ״בריפקה״
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