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שעונה על כל דרישותיו של
הגבר של היום  :גרב מודר
נית ,חזקה ,שומרת על
צורתה ,מתכבסת בקלות
ומתייבשת מהר ,לא מת
כווצת ולא מתרחבת .גרב
* 011011של ״לודזיה״.
בצבעים ובדוגמאות שונים.
מעתה גם גרבי ״מס  11ס״
לילדים.
להשיג בכל חנויות ״אתא'/
ובחנויות הלבשה לגברים
וילדים ברחבי הארץ.

* שס רשום לסיב האקרילי של דו פונט.

קורסי בוקר ,אחר־הצהריים וערב

נחלת־בנימין  ,2מל56347 .

לא עבר כמעט יום ,מזה חודשים ,ש״
העתונות היומית לא מסרה ידיעה כלשהי
הנוגעת לעיסקי־קרקעות .הכנסת ,מבקר־
המדינה ,המשטרה ,בתי־המשפט ,מס־ההכנסה
— כולם דנו בחלק זה או אחר של עיסקות
אלה.
לכל ההתעניינות הזאת ישנה נקודה משו
תפת אחת :היא באה אחר סידרת המאמרים
של העולם הזה ) 1336והלאה( ,על ״חולות
לוהטים״ .סידרה זו היתר ,רצופה גילויים
מדהימים לא רק על עיסקות מסויימות ,כמו
זו של הד״ר משה בהרב ,כי אם גם על
מיבנה הענף כולו — כולל מקבלי־השוחד
במוסדות הממלכתיים והציבוריים ,שהורות
להתערבותם המשוחדת חולקו נתחים כה
שמנים של האדמה הלאומית.
מינהל מקרקעי ישראל ,בנוהליו הרפויים,
היתד ,מרכז־ לרוב העיסקות .סידרת הגילו
יים גרמה לשינויים בכמה מן הנוהלים,
שמטרתם׳ להחמיר בהוצאת קרקעות המדינה
לידי ספסרים .אגב ,אחד השינויים :שוב
אין זד ,קל לרב מחו״ל להציג את עצמו
כאדמו״ר דגול ולהשיג מאות דונם של קר
קע עירונית ,כדי ליישב עליה כביכול את
חסידיו הדימיוניים .אם הוא רוצה להעלות
חסידים ארצה — יפנו־נא למשרד השיכון.
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בגליון השבוע שעבר של העולם הזה הת
פרסמו שתי כתבות גדולות ,שאף הן דנו
בעיסקות קרקע .האחת היתה מוקדשת לעיס־
קת אשדוד ,של עובד בן־עמי .השניה היתה
מוקדשת לעיסקות הקרקע בבת־ים ,תחת
חסותו של ראש העיר דויד בן־ארי.
אם תקח לידיך את גליון העולם הזה
 1336מלפני שמונה חדשים ,תמצא כי תמו
נותיהם של שני האדונים בן־עמי ובן־ארי
עמדו במרכז הכתבה הראשונה בסידרת ״חו
לות לוהטים״ .אין זה מיקרה ,שהשבוע
הגיעו שניהם ,כל אחד בזכות עצמו ,ל
כותרות הראשיות של העתונות היומית ,ל
דיוני הכנסת ולהתעניינות■ מבקר־המדינה.
שהרי זהו אחד התפקידים החשובים של
העולם הזה  :הוא אינו מדווח רק על מה
שאירע אתמול ,ועל הנעשה היום .הוא גם
מכין אותך לקראת מה שיתרחש מחר
ומחרתיים.
עבור־נא בקפידה על הגליון הנמצא ברגע
זה בידיך .היה בטוח כי כמה מן הנושאים
המובאים בו ,יסעירו את המדינה בעתיד.
אז תהיה כבר מצוייד בחומר־הרקע ,שיאפשר
לך להבין מה מתרחש מאחורי הכותרות
הראשיות של עתוני מחר או החודש הבא.
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מישחק בלשי שלט בסוף־השבוע האחרון
בבתום רבים בישראל :התחרות לפיענוח
תעלומת רצח קנדי .ניתוחי־התמונות שפורס
מו על־ידי העולם הזה ,ההשערות השונות
שנבדקו בכתבה הארוכה שלנו ,שימשו בסים
לוויכוחים בלתי־ספורים ,תוך עריכת שיר־
סוטים ,השוזאת הגירסות וחילוקי־דיעות
סוערים.
איש אחד החולק נמרצות על חלק מן
האפשרויות שהועלו על־ידנו הוא מיכאל
)״מייק״( פלשקס ,שאחדות׳ מד,שערותיו ל
גבי נשק־הרצח נכללו בכתבה שלנו .פלש־
קס ,מי שהיה ראש המעבדה הבאליסטית
של משטרת־ישראל ,שלח לנו חוזת־דעת מפו
רטת ,שכדאי להביאה כאן במלואה:
״מבחינות מדעיות גרידא אינני יכול ל
הסכים למסקנותיכם בקשר לרצח קנדי.
אמנם ברור לי שלא גילו את הכל — אך
אני חולק על מסקנותיכם על צורת הביצוע,
מסיבות דלהלן.
• ״להבדיל מהדעה הרווחת בקהל הרחב —
טרם המציאו שיטה להשתיק קול רובה צבאי.
אמנם אין בעייה להשתיק את קול הנפץ
על־ידי מיתקן ליד לוע הקנה ,שפועל ב
ערך כמו משתיק־הקול על צנור הפלטה
של מכונית ,והמשחרר את הגזים — ה
גורמים לקול־הנפץ — באופן הדרגתי .אך
— כמו כל עצם הנע מעל למהירות
הקול — משמיע גם הקליע קול חד וחזק
הרבה יותר מקול־הנפץ ,כאשר הוא עובר
בדרכו.
״קליע של רובה בקוטר  ,7.65שקליעו
הצבאי שוקל כ־ 10גרם ,נע במהירות־לוע
של  2750רגל לשניה .מהירות הקול היא
 1050רגל לשניה .מסיבה זו אין למשתיק־
קול כל השפעה על רובים מסוג זה .לא כן
המצב לגבי אקדחים מסויימים ,שקליעם נע
מתחת למהירות הקול )״ 0.45קולט־אוטו־
מטי —  860רגל לשניה 9 .קצר — בערך
 850רגל לשניה .אקדחי כיס 7.65־ 6.35מ״מ
— בסביבות  800רגל לשניה( .לגבי אקדחים
אלה אפשרי הדבר בהחלט ,ונעשה בעיקר
על־ידי קבוצות גנגסטרים אמריקאיים מסו־
יימים למטרות רצח ,וכמובן על־ידי שרותים
חשאיים בעולם כולו.
״הרובה הרגיל היחידי בעל מהירות־לוע

החלוץ  ,27טל69265 .
העולם הזה 1370

