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 ״מונדיאל״, הפילטר סיגריות מעשני ציבור לדרישת
 עשרים של באריזה גם ״מונדיאל״ את עתה הוצאנו

 הסיגריה את להשיג ניתן מעתה בקופסה. סיגריות
 .20 או 10 באריזת העדינה בתערובת המובחרת
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ר לדאוג ו ע ם ל י נ ק פ ל . ח פה י  פריחות ו
הנאה. מהופעתך גורעים אחרים פנים ופגמי

ו4פ־ הפנים קרם
 במהירות חודר אנטיספטי, חומר המכיל

י תוצרת אותן. ומטהר לנקבוביות ל ק ו" א ״
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ההרשמה נמשכת

ותיכוניים. יסודיים בתי־ססר לתלמידי מזורזים לקורסים
 למבוגרים מיוחדות כתות
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במדינה
הממשלה ראש

 דקות עשו־
שני□ ארבע מול

 נוסד, והוא בן־גוריון, לדויד שייך הפאטנט
תמ שנים. ארבע לפני לראשונה בהצלחה

היומו לעורכי מגלה הממשלה ראש ציתו:
 מיועדת היא אבל סודית, אינפורמציה נים
קוראיהם. לקהל לא — להם רק

תח שהעיתונות במקום הברורה: המטרה
 מוטב לממשלה, נוחים שאינם דברים שוף

ול — לעורכים הדבר את ולספר להקדים
 זו היתד, העניין. השתקת את בכך הבטיח
ה חופש הגבלת של במינה מיוחדת שיטה

היומונים. עורכי בהסכמת — עיתונות
״פגי השיטה: את למדו אחרים שרים גם
 אחד להיות הפכה העורכים״ עם השר שת

ה העיתונות בממלכת המקובלים המוסדות
 במשהו ולו יסייע שהוא מבלי ישראלית,

העיתונאית. השליחות לעצם
 הכלים על לשמור המתאמץ אשכול, לוי

 השבוע השתמש בן־גוריון, אחריו שהניח
ה העיתונים עורכי זה. במכשיר לראשונה

ב הממשלה ראש ללישכת הוזמנו יומיים
 ראשונה כפגישה שהוגדר למה ירושלים,

הממשלה. ראש עם העורכים של
העור הציגו תמיד כמו עקיצות. בלי

 לקו בהתאם איש איש שאלותיהם, את כים
 של זה חלק ובתום עיתונו, של המיוחד

 להשיב. אשכול של שעתו הגיעה הפגישה,
 זאת בכל יש כי לעורכים, התברר אז רק

 בן־ אשכול. לבין בן־גוריון בין הבדל
 תקיף כשהוא למסיבות מופיע היה גוריון
 הנט־ה ניכרה באשכול התגרות; רוח ומלא
העיתונות. נציגי עם טובים יחסים ליצור

 שבך עקיצות אותן נשמעו לא הפעם
 שעורכי מפלגות, לעבר מכודן היה גוריון

 עורך שום לשולחן. עימו הסבו בטאוניהן
 בהוצאת הואשם ולא קרה, מקלחת ספג לא

 שבן־ דבר — רכילות בהפצת או דיבה
 דבר, עוי־ך כלפי אפילו עליו פסח לא גוריון

שורר. חיים
 יצון־סוב מלא אדיב, ניראה אשכול לוי

 בזאת רצון־טוב. מדי יותר קצת אפילו —
הארו התשובות מתוך העורכים הבחינו

 אמר לשאלותיהם. שהשיב והמפורטות כות
 אשכול עם דקות ״בעשר העורכים: אחד

 של סודיים מערכים על פרטים יותר שמענו
ה ארבע כל במשך שמענו מאשר ישראל,

בן־גוריון.״ מפי שנים
 לנכון הממשלה מצאה מדוע נשאל כאשר
 כלכלי לתיאום השר של, ואלסר את להזמין

כש ״רבותי, השיב: המערבית, גרמניה של
 שטח לפני מצאתי לא לתפקידי נכנסתי

ש דברים לפלוט ממשיכים הצינורות ריק.
ה את שקיבלתי לפני הרבה בהם הוכנסו
 ברור אבל של,* את הזמנתי אני לא תפקיד.

בנימוס.״ לקבלו עלינו הוזמן, שאם
וירו ח־שינגטון בין לחילוקי־הדעות באשר

ישר של מסויימות לתוכניות בקשר שלים,
 ״אנחנו אופיינית: עמדה אשכול גילה אל,

 ועם היכולת, גבול קצה עד לפעול צריכים
 לבין בינינו קרע יחול שלא לדאוג זאת

 איש אין זאת? ישיג האם ארצות־הברית.״
כך. על לענות יכול

ברור, היה לעורכים הגלויים. הסודות
 האישית לידיעתם החומר נועד הפעם גם כי

 בתל־ למערכותיהם לחזור יכלו הם בלבד.
 חשיבות־ של סבר מתוך וללחוש, אביב

ב לחבריהם המסיבה מתוכן חלק עצמית,
לע שנהגו כפי משפחותיהם, ולבני מערכות

בעיתו בן־גוריון. עם ש־ת הפג אחרי שות
 עצם על קצרצרה ידיעה רק פירסמו ניהם
בה. דובר מה לספר מבלי הפגישה, קיום

 למחרת כאשר הפתעתם, היתר, גדולה מד,
 בארוחת־צהרים הממשלה ראש הופיעה היום

 ש־ השאלות ירושלים. עיתונאי לו שערכו
 אלה עם כמעט זהות היו הכתבים הציגו

 בישיבה עורכיהם כן לפני יום שהציגו
 לא אשכול של תשובותיו הסגורה. ת הסיד
 היום של מאלה בהרבה שונות להיות יכלו

 פיר־ על הוטל לא איסור שום אך הקודם.
 רבה. בהרחבה אור ראה והוא החומר, סום
 הסודיות מושגי כל את לצחוק שהפך דבר
הבנגוריוני. הפאטנט של

 עת בכל לפירסום: זכה של היחיד הדבר
ס ישב העורכים לבין אשכול בין הפגישה

 שהעיר פרס, שמעון הממשלה לראש מוך
 פרטים כי לאשכול, בפיתקאות לפעם מפעם

ל אפילו סוד, בגדר הם שמסר מסויימים
 העידה לא פרם של פניו הבעת עורכים.

 שמגלה הלבבי מהיחס שבע־רצון הוא כי
לעורכים. אשכול

ם, .שדחה, * ביקורו. את בינתיי

הפושעים מן שלושה
י א נ מ ו  המשטרה בתחנת ישב מ׳&זועמם ך

 של הניידת תשבצים. ופתר יפו, כלא של
 מחצי־ ולפחות באזור, לסיור יצאה הנפה

 בתחנה, בתורנות שנותרו השוטרים תריסר
לעשות. מה היה לא

 בית־ של הדרומי באגפו קטן, בתא אבל
 ה־ מאוד. עסוקים אנשים חמישה היו הכלא,
כע להעסיק, היה עתיד עסקו בו מיבצע

 כולה. משטרת־ישראל את שעות, כמה בור
 ניסים פרקש, נחמן מועדים: אסירים שלושה
 בקדחתנות עמלו לנדסברגר, ויורם ערוסי

 שבתאם. החלון סורג ניסור על
ה־ יכלו בלילה אחת־עשרה בשעה בדיוק
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נשפט. טרס עצמה הבריחה על שנים. חמש

 סורג מצחם. מעל הזעה את למחות שלושה
ה לבין בינם ומכופף. מנוסר היה החלון
אחדות. דקות הפרידו חופש

ולנדסברגר. ערוסי פרקש, יצאו ראשונים
שמתח המים צינור אל מהחלון גלשו הם

 על טפסו הפנימית, החצר אל קפצו תיו,
 נחלצו אחריהם הרחוב. אל וקפצו — הגדר
 בן־ (״הגר״) יעקוב האסירים החלון דרך

בן־לולו. וחיים אברהם
הזקיפים, אחד במקרה, הרגיש, אז רק

ה לשני קרא הוא הגדר. שליד בתכונה .
 המשיכו הם אך לעמוד, האחרונים בורחים

כ שגובהה החומה, על לטפס במאמציהם
 ניתנה אחדות שניות כעבור מטרים. חמישה

ה השוטרים כללית. אזעקה בבית־הכלא
נית הבורחים ושני במרוצה יצאו תורנים

 התייל מגדר ושרוטים חבולים כשהם ,פס■
החומה. את העוטרת

ה מניסיון ששו התא טרם השוטרים
 את גילו כאשר השניים, של הנועז בריחה
ה חמשת שוכנו בו התא האמיתי. היקפה

 אחד, בודד אסיר מלבד — ריק היה אסירים
החופש. אל בפריצה להשתתף שסרב

★ ★ ★
ההימדייה כהרי פרי,ש

גבו השוטרים עמדו בה שעה אותה ף•
כ ה שלושת החלו ק, הר התא מיל םל

 הם מהמקום. במהירות להתרחק בורחים
ל מחוץ עבורם שהוכנו הבגדים את נטלו
 המכוניות בין כלי־רכב לחפש ניסו כלא׳

 מועדון לכיוון לבדו פנה פרקש החונות.
למס לפרוץ ניסה אריאנה, הים־אי הלילה

 — באופנוע הסתפק הצליח, משלא ת. ג
 מלאה. שליטה מגלה הוא עליו כלי־רכב

 לבד, לפעול לו הניחו ולנדסברגר ערוסי
הקודמות. בבריחותיו רגיל שהיה בפי

 היי, פרקש של הקודמות בריחותיו שלוש
 במדינת ביותר המפורסמות הבריחות אולי,

 את פרקש הסגיר הראשונה בפעם ישראל.
 על העמיד השניה בפעם ואילו מיד, עצמו

 חיפשה אשר משטרת־ישראל, כל את רגליה
 ביטא■ ארוכים. חודשים משך לשווא אחריו

 תקיפה באותה המשטרה על דעת־הקהל את
מנו הפיליטון שהתפר משטרה,׳ קצין של מיו

 הזה (העולם גלילי לילי של במדורה סם
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תיו את איבדנו 4.12״00 קבו  נתמך של עי
מצא- אך בהר־טוב, התאומים במערת פרקש
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