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 ששוב לוד: נמל־התעופה על רובץ סיוט
האל הקשר וינותק עלטה״, .ליל יתרחש

 כי הסתבר, השבוע באויר. מטוסים עם חוטי
בין־רגע. להתגשם יכול זה סיוט

ה עם הקשר על השומר מ׳גול־הפיקוח,
 המשרתת מתחנת־השידור מרוחק מטוסים,

קילו כשני שאורכו תת־קרקעי כבל אותו.
 תחנת־ עם מיגדל־הפיקות את מחבר מטרים,
 בעומק הוטמן לא הכבל אך ביהוד. השידור

הסתפ מטרים, שני לחפור במקום המתאים:
במקו בלבד. סנטימטר 45ב־ הקבלנים קו

 די על־׳ לגמרי הכבל נחשף מסויימים מות
גשמים.
 מאז, שנים. שמונה לפני הונח הכבל

 — נחתך הוא לשנה, בערך פעמים שלוש
 וכך, שדותיהם. את האיכרים חורשים כאשר

 האלחוטי הקשר נפגם או מנותק שנה, מדי
 שדות ובחו״ל. בארץ שדות־תעופה תחנות עם

 היו מלוד, שאלד, ששאלו בחו״ל, תעופה
 ישלח שמיגדל־הפיקוח עד לחכות צריכים

 ביהוד. לתחנת־השידור בטנדר המיברק את
 ליקוי כל כשעה. של איחור — מיקרה בכל
ה שעובדי עד יומיים־שלושה, נמשך היה

המנותק. הכבל את תיקנו דואר
אלחו־ עמדו השבוע הכבל. כתוך מים

 חורש שום יותר. קשה במצב לוד טאי
 מי־ אך הכבל, את ניתק לא אומנם
 שני אורך לכל הכבל, לתוך חדרו גשמים

 מן ישירה תוצאה זו היתה הקילומטרים.
 בכבל פעם מדי שבוצעו הרבים, התיקונים
 כיפופים יוצר היה בכבל טיפול כל המנותק.
 עד לבו. את להם נתן לא שאיש וסדקים,

 הירוז האחרון, השבוע של השטפונות שבאו
 ל־ עד חדרו ואלה מים, בעודף האדמה את

ה של העופרת מעטה שבתוך חוטי־החשמל
העבה. כבל

התק רשת בכל מוחלט בילבול : התוצאה
 יכלו לא מטוסים לוד. של האלחוטית שורת
 ובאין לשאלותיהם, מהירה תשובה לקבל

 עד בניקוסיה, לחנות נאלצו אישור־נחיתה
 קרתה כמעט פעמים כמה מלוד. להודעה
 מעליו כי ידע הפיקוח מיגדל קטלנית. תאונה

 המחכים מטוסים, שלושה או שניים חגים
 נוסף, מטוס הופיע לפתע לנחות. לתורם

 ב־ נקלטה לא בואו על הודעה שום אשר
הפיקוח. מיגדל
 הבחינו בעננים להתבהרות הודות רק

 מכשיר־ הפעילו הנוסף, במטוס פקחי־הטיסה
 מאד) גבוהה (תדירות \7!1י? זעיר אלחוט

 באיזה למטוס הודיעו המוגבל, הטווח בעל
 במטוסים להתנגש לא כדי לחוג עליו גובה

ל חדשה להוראה עד ולהכות האחרים,
נחיתה.

משנה, פחות לפני האחריות. העברת
 הזה (העולם העלטה״ .ליל לפני קצר זמן

 של סכום התחבורה משרד היקצה )1355
 הנחת לוד. שדה לפיתוח ל״י מיליון עשרה

 אחד מאחוז פחות עולה היתד, חדש כבל
 צעד כי חשב לא איש אולם זה, סכום של
 על־ידי שהוגשו רבות, תלונות חיוני. זה

 שולחנו על אמנם הוערמו הקשר, על האחראי
התעופה. נמל מנהל של

 להקצבת אחרות דרישות גם היו אולם
 בשיפור מעוניינת היתד, מחלקה כל הכסף.
 באינט־ הסתבכו המחלקות ראשי היא. מצבה
 לערוך אפשרות כל ללא וסיכסוכים, ריגות

בל מקצועיים חישובים על־פי לוח־עדיפויות
 כל של כוח־ההשפעה יותר הרבה קבעו בד.

ההנהלה. אל וקירבתו תקציב, מבקש
 התריע איזאק, אליהו ראשי, רדיו טכנאי

האח את העביר ובזאת — תקלות בפני
 פטר אמנם בזאת ממנו. לגבוהים הלאה, ריות
חל לא הסכנה אך — מאחריות עצמו את
 נמל־ על לרבוץ הסיוט הוסיף ועמה פה,

לוד. התעופה

שפט מ
הדין עורך דיו

 בית־הסוהר שערי את יצא כשנה בעוד
 את גרר שנים חמש שלפני האיש ברמלה
 ודמע. צחוק של להיסטריה כולה המדינה
 הצייר בנציוני, הנוצץ״) (.הפורץ ישראל

 עשרות ביצע שנים ארבע שבמשך העשיר,
 וילה לעצמו ובנה תל־אביב בצפון פריצות

חפשי. אדם שוב יהיה קומות, שלוש בת
לש הספיקו כבר המדינה אזרחי אם אבל

 את להעסיק מוסיפה היא הפרשה, את כוח
 אחרי בנציוני, כי ושופטיה. המדינה שוטרי
 בכאלד, ואף שביצע הפשעים בכל שהודה

בו. וחזר התחרט ונדון, נשפט ביצע, שלא
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במדינה
 בתי־ את הציף בכלא ישיבתו שנות במשך

 חוור, למשפט בתביעות המדינה של המשפט
 — אותו שייצג עורך־הדין כי בטענה

 בנציוני זכה אלה, בקשות כשנדחו בו. בגד
 שהגיש אחרי לירושלים, בטיול פעם מדי

 היועץ־ נגד צו־על־תנאי להוצאת בקשות
 לדין תובע שאינו על המדינה׳ של המשפטי

פרקליטו. את
כ נראה בנציוני נדחו. אלה בקשות גם
 תביעותיו אולם בהקיץ. וכד,וזה טרדן

 אותו שייצג הפרקליט כי ונשנות, החוזרות
 זכתה במירמה, כספים ממנו הוציא במשפטו

המדי פרקליטות מצד רציני לטיפול לבסוף
 להגיש הפרקליטות החליטה לאחרונה נה.

 גינצ־ צבי עורך־הדין נגד משפטית תביעה
 האישום בכתב בנציוני. של סניגורו ברג,

 בשעה כי גינצברג מואשם נגדו, שהוגש
 אשתו מידי גנב הנוצץ, הפורץ על שהגן

ל״י. 5500כ־ של בסכומים בנקאיות המחאות

חיים דרכי
נקוב צרור

 ומועלים שודדים הם מפא״י גנבי כל לא
 קטנטנים, גנבנבים גם ביניהם יש גדולים.

 הם הגדולה. הקדרה אל מלהגיע קצרה שידם
 היד את ששולחים בכך כן על מסתפקים

 כל על כך, פשוטים. אנשים של כיסיהם אל
התובע. מדברי מסתבר פנים,

 .במפא״י״, דבריו לפי העובד, מונק, טוביה
ל לנסוע במטרה למונית, אחד יום נכנס
 עדיין היה שהוא מאחר שברמת־יוסף. ביתו

והלך המונית את הנהג עזב היחידי, הנוסע

 הם השטרות כי הוכח שלא בטענה נאשם,
 לו ״אין מהנהג. שנגנבו השטרות אותם
סימנים.״ שום בהם

קיבוצי□
□ טובי גרמני□

 חמורה, בעיה בפני ניצבו חלם חכמי
 החדש בית־המרחץ את לחנוך שבאו שער,

 לא שד,מתרחצים כדי לעשות מה בעירם:
 מחוספסים, רצפה בעצי רגליהם את ישרטו

 מהוקצעים? עצים על יחליקו לא ומאידך
מחוס עצים יקבעו והחליטו: בדעתם נמלכו
שני. מצד ומהוקצעים אחד מצד פסים

ש בית־זרע, השומר־הצעיר קיבוץ חכמי
בשע דומה. בעיה בפני ניצבו הירדן, בעמק

 המתוארת (כזו הקיבוץ אסיפת העבירה תו
 שצולם פריי, פיטר של הגיבור אשת בסרט

 כף תדרוך לא לפיה החלטה, זה) בקיבוץ
 לפני אולם המשק. אדמת על גרמני של רגלו

 המשק מחברי אחד ביקש חדשים מספר
 יוצא האיש, גרמנים. מספר בקיבוץ לארח

 ניסויים שפן בזמנו שש־מש — מחנות־ריכוז
ה ממחנה נמלט נאציים, רפואיים למחקרים

 שמע — גרמנים אצל מקלט ומצא ריכוז
 לביקור הגיעו הגרמניים המחסה נותני כי

בארץ.
 הקבוץ אסיפת אבל למשק. הזמינם הוא

 ברוב החליטה בהזמנתו, לדון שהתכנסה
גרמ ואפילו מהכלל יוצאים יהיו שלא גדול
במשק. יבקרו לא טובים נים

 אותה מותרת. למומחים הכניסה
 כדי בחו״ל, המשק של שליח שהה שער

במשק. מסודם תעשייה מפעל הקמת לארגן

גינצברג ופרקליט בנציוני אסיר
רציני טיפול — סוף סוף

 שהנהג לאחר הסמוך. בקיוסק משהו לשתות
 המכונית יצאה התאספו, הנוסעים ושאר חזר

לדרכה.
ב שחסרות הנהג גילה הנסיעה באמצע

 בוויכוחים להרבות מבלי לירות. שש קופתו
 ■לתחנת־המשטרה. המונית את הוביל הוא
 מונק של זבכיסו הנוסעים, כיסי נבדקו שם

בלבד. לירות שלוש נמצאו טוביה
 מ־ אחד בתוך נתגלו נוספת בדיקה לאחר

 לירה. בן מהם אחד כל שטרות, ששה גרביו
ל המוזר המקום את מונק תירץ תחילה
 חורים. יש כיסיו שבתוך בכך הכסף אכסון
 כן ועל — הסביר — מהכיסים נופל הכסף

ב כך, אחר כארנק. בגרביים משתמש הוא
 מצא הוא יותר מוצלח תירוץ אחרי חיפוש

 המסכנה אשתו ובכן, אשתו. — האשד, את
 בדי הקרועים. בכיסיו יום־יום לו מחטטת
 אותו מחביא הוא כספו, את ממנה להסתיר

בגרביים.
 לדוכן מונק כשעלה השיכחה. מחלת

 התובע: אותו חקר העדים,
 בכיסים?״ אותך בודקת אשתך ״האם
״כן.״
 ?״ קרועים שהם רואה לא ״היא

״לא.״
 בודקת?״ לא היא הגרבים ״את

״לא.״
 שש לך שיש במשטרה אמרת לא ״למה

 בגרביים?״ לירות
״שכחתי.״

 ?״ השיכווה ממחלת סובל ״אחה
 זעזוע־מוח.״ פעם לי ״היה
 זמן?״ כמה ״לפני

וחצי.״ ״שנתיים
ה־ את לזכות מהשופט ביקש הסניגור

עז בלי כי במשק, לחבריו הסביר כשחזר
 אי־אפשר — גרמניים מומחים של רתם
 לעשות מה אבל המפעל. את להקים יהיה

 דריסת־רגל מתן נגד החלטה כבר וישנה
קיבוץ. אספת שוב מכנסים לגרמנים?

פת ומצאו וחשבו, ישבו בית־זרע חכמי
 ההחלטה חלם: חכמי של בהשראתם רון

ב גרמניים אורחים יבקרו לא שבקיבוץ
 מותר גרמניים למומחים אבל עומדת, עינה

לבוא.
 נפשו מצילי את לארח שביקש חבר אותו

 תדרוך לא רגלו כי לחבריו הודיע הגרמנים,
בקיבוץ. באסיפת־ד,חברים עוד

החי
ע • ם צל ד א  הופיע בתל־אביב, :ה
 כדי המשטרה לתחנת חברתו בלוויית צעיר

 נידהם -שינה, בעת כספו גניבת על להתלונן
ל בא עמה שהצעירה, החוקר גילה כאשר

הגנבת. היא התלונן,
לי • ד כ ד ה מ ע  התפרע בחיפה, :מ
 15 שופטת־השלום לו פסקה כאשר עצור

 במקום התפרעות על מיד נשפט מעצר, ימי
ה לבירור עד לאסיר, מעציר הפך ציבורי,
המקורית. האשמה

ם • חיי  עובדי ריחמו בתל־אביב, !ל
לח פעם מדי לסור שנהג ישיש על השק״ם

 באחד גילו חופשי, להתהלך לו הניחו נות׳
 יין כוסיות 27 לגנוב הספיק כי הימים
המכירה. ממדפי

ה • ד נ ד : נ ם י י נ שי הת בעפולה, ב
 בשעה למישחק, חברו על שבע בן ילד רגז

 את הטיח בנדנדה, להתנדנד תורם על שרבו
שיניים. שלוש לו שבר חברו, בפני הנדנדה

1371 הזה העולם




