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 ■איבראהיס המצרית האונייה נכנעה מאז

 כזאת בושה עוד היתד. לא לצה״ל, הראשון
 פו־ ,האמריקאי חיל־הים אוניית ים. בלב

 של קטנות לספינות־מלחמה נכנעה אבלו,
יר אפילו לירות מבלי הצפונית, קוריאה

אחת. ייה
 במח־ כלוא האונייה צוות היה עוד כל

נסי נדונו לא קוריאה, של נות־העינויים
לא הצוות, שוחרר כאשר אך הכניעה. בות

פוכר רב־חובל
השני איבראהיס

 (״פיט״) לויד רב־החובל, מבירור. מנוס היה
 ועדת־ בפני הועמדו מקציניו, וכמה בוכר,
אדמירלים. חמישה של חקירה

ל גרמה החקירה ״ליכרטי״. כמו
 בארצות־ הרוחות את שהסעירה שערורייה,

ארוכים. חודשים במשך הברית
 ללא־ נכנע באמת נסתבר, כך הקפטן,

 לפעולת- מוכן היה לא כלל הוא קרב.
ה המדינה של הננסי חיל־הים מצד איבה

 אוניית־הדגל פעלה שנגדה קומוניסטית,
 הכנות שום נעשו לא מזה: גרוע שלו.

ה האלקטרוני ציוד־הריגול את להשמיד
 היה שתפקידו האונייה, את שמילא כמוס

 הקו־ הצבא של האלחוט שדרי את לקלוט
 אחרות רבות בילוש פעולות ולבצע ריאי,

 על־ שנפגעה ליברטי לאונייה בדומה —
במלחמת־ששת־הימים. צה״ל ידי

ש ביותר, הסודי הכתוב, החומר אפילו
להש מוכן היה לא באונייה, מצוי היה

 הכין לא פשוט האחראי קצין־הביון מדה.
 זריקת לשם למשקולות, קשורים שקים

לים. החומר
כל איך מכוסים. היו המקלעים

 לו היתד, לא הקפטן, עדות לפי קרה? זה
ש באונייה, קצין־הביון על שליטה שום
 ביותר הסודיים המוסדות לאחד כפוף היה
 הלאומית הביון סוכנות ארצות־הברית: של

 ״סוכנות שהיא הסי־אי־איי, מן (להבדיל
המרכזית״). הביון
 אותו הכין לא כלל חיל־הים כן: על יתר

 נשק לו היה לא התנגשות. של לאפשרות
 דד כאשר רב־החובל: טען באונייה. יעיל

לשגר היה יכול לא אליו, התקרבו טרפדות

 שעל המקלעים את לאייש אנשי־הצוות את
 בכיסויים, היו המקלעים כי שלו. הסיפון
 לסיפון, אנשים שלח אילו בקרח. שקפאו

 ה- טרפדות באש מייד נהרגים היו הם
אוייב.

ב התנהג האמריקאי חיל־הים הסיכום:
 מלאת יקרה, אונייה שלח פושעת, רשלנות

 מול אל יעילה, הגנה שום ללא סודי, ציוד
הנ שום ניתנו לא לרב־החובל עויין. חוף

 מצד נסיון של במיקוד, להתנהג איך חיות
האונייה. את ללכוד קוריאה

 מדעת־הק- גדול חלק אשמים. כולם
 אשמה. מכל הקפטן את לזכות תבע הל

 לא הצבאי, המימסד חברי ד,אדמירלים, אולם
זאת. לעשות יכלו

 על האשמה את להטיל יכלו לא הם
כני להצדיק יכלו לא הם חיל־הים. מטה
 את האשימו לכן ללא־קרב. אונייה עת

להע החליטו בהזנחה, קציניו ואת בוכר
צבאי. בית־משפט בפני מידו

חיל שר לאישור זו החלטה כשהגיעה
 כי ידע הוא נזדעזע. הוא שאפי, ג׳ון ו,ים,

 חסרת־תקדים,' לסערת־רוחות יגרום המשפט
 שיטילו פרטים יתגלו עצמו במשפט וכי
חיל־הים. על יותר עוד כבד צל

 ההחלטה. את לבטל השבוע, החליט, לכן
המ מן חיל־הים, של הדרגים בכל טענתו:

 העלה לא האונייה, לצוזת ועד הראשי פקד
 תתקוף הצפונית שקוריאד, דעתו על איש
 מתחלקת לכן הפתוח״. ״בים האונייה את

 ואין הדרגים, כל בין שקרה למה האחריות
 שהיו, האנשים על מיוחדת אחריות להטיל

ה בפרשת במישרין מעורבים ,במיקרו;
אונייה.

 שמר חיל־הים מרוצים. כולם היו כך
 פוייסה, דעת־הקהל ,אי־ד,כניעה עיקרון על

הפרשה. פרטי את עוד יחקור לא ואיש
 ל־ חיל־הים על־ידי נשלח עצמו בוכר
 מבוקש גבוה, לקורס חיל־הים, מיכללת
 טוב,״ עתיד לו שצפוי סבור ״אני ביותר.

שר־הביטחון. אמר

צרפת
קומגדו

בממגטיה
 בפאריס הגדול לואי הגימנסיה פעמון

 לארוחת- נכנסו התלמידים ומאות צילצל,
בחדר־האוכל. הצהריים
קבו ארבה לבית־הספר הסמור ברחוב

 קסדות חובשי צעירים כחמישים של צה
בר ומוטות שרשרות אלות, נושאי פלדה,

 ימי נוער אירגון של קומנדו זה היה זל.
הגימ על להסתער שהתכונן ני־קיצוני,

 מוקד הפכה שנה מזה אשר הגדולה, נסיה
שמאלנית. פעילות של

הת הצהריים, צילצול אחרי דקות כמה
 בראשם בית־הספר. חצר אל הקומנדו פרץ
 אותו מתלמידי וכמר, ,40 כבן גבר עמד

מורי־דרך. להם שימשו עצמו מוסד
 סיסמאות נושאות כרזות קרעו תחילה

 שמאל של ״שנה לקול אחר״כך, מהפכניות.
מס אולם לעבר הסתערו מדי!״ יותר זה
ה אנשי של מטה־הפעולה שהיה ,15 פר

שמאל.
 מארוחתם הזעיקו הצעקות ״רימון!"

 את להדוף שיצאו בית־הספר, תלמידי את
 בראש התבצר הקומנדו אבל הפולשים.
 המטיר הראשונה, הקומה של המדרגות

התלמידים. על כיסאות
 התלמידים, צעקו החוצה!״ ״פאשיסטים

המדרגות. במעלה והסתערו
נש לפתע פנים־אל־פנים. קרב התפתח

 — לאחר־מכן ומייד ״רימון!״ זעקה: מעה
התפוצצות.

לע רימון השליכו התוקפים כי הסתבר
 אותו, הרים מהם אחד התלמידים; בר
 — התוקפים לעבר בחזרה להשליכו כדי
התל של ידו את ריסק התפוצץ, הוא ואז
מחבריו. כמה ופצע מיד

ה של זעמם את יותר עוד עורר הדבר
הקו את לגרש הצליחו והפעם תלמידים,

הבניין. מן הפאשיסטי מנדו
 ביותר המדהים הפרק 1 והמשטרה

 מישמרות־משטרה, לאחר־מכן: רק נרשם
 לבית־הספר מסביב שבועות מזה שסיידו

 התלמידים של התפרצות למנוע כדי —
ה את אומנם ראו — החוצה השמאלנים

ומת בית־הספר ליד אורב הימני קומנדו
עומ נשארו השוטרים להסתערות. כונן
 ולשמוע לראות שיכלו למרות בחוץ, דים
המוסד. בתוך המהומה את

 איש נעצר לא — התוקפים נסוגו כאשר
מהם.
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ל מודיעים אנו רב בטפוק

הש בי הנכבדים לקוחותינו
 לדרגת הגיע שלנו הטכני רות

ב קלקול שכל בזו, שלמות
 אנו שלנו הטלויזיה מקלט

 בתל- שעות, 24 תוך מתקנים
הארץ. חלקי וברוב אביב

 להגיע יכולנו שכזו לשלמות
 של המינימלי האחוז בשל גם

 במקלטי אפשריים קלקולים
״שאוב־לורנץ״ הטלויזיה

 . ׳1X1 של בישראל הבלעדי הסוכן בע״מ כנורי
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אלפא פית רח׳ פינת 6 טפרסקי רח׳ תל־אכיפ
!הושלם טרם הטלפון חיבור

רביד מ.
למכוניות ואביזרים חילוף חלקי

.43.


