
במדינה
ז15 מעמוד !משך
 שר־ של העיקריים מיעדיו שאחד ודיע

 גיסקאר־דאסטן, ואלרי הצרפתי, אוצר
 מידע ״לקבל היה ביוגוסלביה, ביקורו

 גולדמן.״ עם פגישתו על טיטו המרשל פי
 מיוחדת. כותרת לכך הקדיש ז־מונד

 במערב־ המבקר היוגוסלבי, שר־החוץ •
 ״מח־ על פומבית בהכרזה ה&תמך ימפה,

 חשוב גורם שהוא בישראל״, השלום ;
הנוכחי. מצב

 הספיק לא זה כאילו זזסן. יוזמת
 אבן, אבא של כוס־התרעלה למלא'את וי

הרי עימו, להיפגש בעקשנות מסרב ׳טיטו

— להרוג כדי לירות

 עם נפגש גולדמן השניה: הפצצה אה
 המלך הראשונה, מהשורה ערבי נהיג

 המתון. הערבי המחנה מראשי ממארוקו, סן
הפומ ההודעה לפי אלא נפגש. סתם ולא

 שישב חסן, על־ידי גולדמן הוזמן ית,
 דיעות עימו החליף וחצי, שעה במשך ימו

 במרחב. שלום להשכנת הדרכים ל
 פגישה על לחלום מעז אינו אבן אבא
 ביותר. הוורודים בחלומותיו גם זאת

רצי גולדמן רק לא המתבקשת: המסקנה
רצינית. היא יוזמת־השלום גם אלא :,

פשעים
!מיקצועגיס

רמת־השרון
 השבוע הפסידו כהן ויוסף מלול !יוסף

 אחד. כל לארצות־הברית וטיסה ל״י 5,0)
 נותנת ברינקס השמירה שחברת הפרס {ו

 לפצוע או להרוג המצליח מאנשיה *חד
 היוספים, שני כאשר שוד. בשעת ודד

 השבוע שנישדדה הברינקס במכונית [נהגו
 הרימו ברמת־השרון, הדואר סניף יד

הפרס. את הפסידו לשודדים, ונכנעו יהם
כאלה. כמיבצעים ניסיון בעלי

 אמנם הם מצטערים. היוספים ששני *
 כי משוכנעים הם אך הפרם, את ןסידו
 משוכנעים. הם רק ולא חייהם. את יוויחו

 בארץ: החברה מנהל אליאב, יעקב :ע
 מושלמת. בצורה מתוכנן היה ״השוד
 ויחידה. אחת שגיאה אף עשו לא |#ודדים

 מושלמת, בצורה עמדותיהם את תפסו פ
גם תום עד ניצלו הם מפתיעה, :זהירות

 בין ירו כאשר הפסיכולוגי, הגורם 1
 בריחה ממנו למנוע כדי הנהג של ליו

 היו הם שלו. רוח־ההתנגדות את שבור
האחוזים.״ מאת בכל קצועניים

 נעתר זו, בהערכה להסתפק נטה אליאב
 אלה ״היו יותר: טפח לגלות לחץ ;חר
 מיבצעים בתיכנון עשיר ניסיון בעלי שים
 לקרימינולו- פרופיסור של לדעתו לה.

 אנשים אלו היו למשפטים, בפאקולטה ז
 וחזרו השוד, את ביצעו ,

יצאו.״ ממנו קום

2

לשודדים. עוזרת ויאטנאם מלחמת
 כשבכליהם יצאו, שממנו למקום חזרו, הם
 מכונית היתד. הטוב, למזלם ל״י. אלף 330

 הדואר לסניף בוקר אותו שהגיעה הברינקס
 המכוניות 11מ־ אחת לא ברמת־השרון,

 הארץ, ברחבי החברה שמפעילה המשוריינות
 שעל רגילה, מסחרית ויליט מכונית אלא

 קיל־ בעיקבות זה היה סורגים. חלונותיה
המשוריינת. המכונית של קולה

 במכוניות ממחסור כיום סובלת ברינקס
מכו ארבע של שהזמנתן לאחר משוריינות,

 בעיק־ מתעכבת. מארצות־הברית נוספות ניות
 של ייצורן הואט ויאסנאם מלחמת בות

אלו. משוריינות מכוניות
 לדעת לשודדים. ממתין אליאב

 אותם על־ידי הנוכחי השוד בוצע אליאב,
 הגדול השוד את גם שביצעו מיקצוענים

 מאמין גם הוא בתל־אביב. תנובח בסניף
 לבין בינם האחרונה הפגישה זו שאין

נוספת. לפגישה לצפות ויש אנשיו,
 פגישה אותה של והזמן המקום את
 תוצאת את אך השודדים. יקבעו נוספת

 לטובתו: להכריע אליאב מנסה הפגישה
במכונ כספים העברת המשך אסר הוא

צוותות את תיגבר משוריינות, לא יות

בכית־חולים סדץ אליהו
ההרפתקה בשביל לחיות ,—

 במקום עוזי לאנשיו לספק עומד המכוניות,
 הוראה הוציא — מכל והחשוב אקדחים,

להרוג.״ על־מנת ״לירות מפורשות:

דרכי־אדם
 זעזוע־מוח

הזהב לחופי
 העומד האיש סמן, אליהו עשה השבוע

 בטייבה, המיליונים מטמון מחפשי בראש
 הניכסף. הזהב אל במירוץ קלה הפסקה

 שהקונטסה לאחר מאונם, הפסקה זו היתד,
 שישב סמן, בפולקסחנן. התנגשה נסע בה
 להמשיך ביקש קלות, נפגע הנהג, ליד

 נוספת בדיק־. שנחבש. לאחר מיד בדרכו
 מוח, .מזעזוע גם סובל הוא בי גילתה
 ד־זליטו תל-השומר בית־ר,חולים ורופאי

בינתיים. להשאירו
 לצר־ סמן הזהב. על חול מטר 10
 ■זל:־ת לבד־.־ נכנע להתמרד, ניסה הרוח

 בך־ <ו נראה המיליונים מטמון הרופאים.
 ך ״נשא! רגע. כל על לו שחבל קרוב, כה
 הזהב,״ חשיפת עד ספורות שעות רק

 ״אחרי הזה. העולם לכתב השבוע גילה
 הגענו אבנים, של טונות מהבאר שהוצאנו

 התורכי, הקצין הסוף. זה לחול, השבוע
 שנה, 52 לפני המטמון את שם שקבר זה

 על לשפוך לחייליו הורה שהוא לנו סיפר
 מטר.״ עשרה בגובה חול הזהב ארגזי

 עם יעשה מה ההרפתקה. העיקר
 זה ״אצלי ימצאו? אם כשימצאו, הכסף,

 שבמלחמת- הגבר אומר הכסף,״ בשביל לא
 בשם חדשה נקודת־ישוב הקים השיחרור

 פיינגולד יהודה חברו שם על אור־יהודה,
 בשביל זה את עושה ״אני בקרבות. שנפל

הרפתקאות.״ אוהב אני ההרפתקה.
 תעלה אם הנוכחית, הרפתקאתו אולם

 לפי מסיפוק. יותר משהו לו תכניס יפה,
 מיליון חצי בלבד בחלקו יעלה החישוב

 הייתי 1951״ב־ מתרשם, אינו סדון ל״י.
 ״ולא הוא, מספר ל״י,״ 53 במכולת חייב
 למיליון קרוב לי יש היום לשלם. לי היה
 תפאדל, מיליון? חצי עוד יבוא מהבאר ל״י.

ת גס | ץ111|711 ך 1ך 1ךשיבוא.״ ת שתי נראות בה זו, עירום תמונ שפניו בפולי ח
ת ־נועדה ,50ה־ שנות בתחילת ברז׳ר ■ 1 1-1-1 1141^ 1\ / ת מיצג להיו בבי

ת על מחקירה להימנע שרצה רפאל, המשפט. בפשרה. המשפט את ים לס המדיף אלה, תמונו

והפר שר הקרעים ו■1מאח
 עמדו ,50ה־ משנות אלה עירום תמונות

'ל כהוכחה בבית־המשפט מוצגות להיות

 3171111 מר

בפאריס
 העדויות לשיאו. הגיע האחרונות השנים עשר של ביותר המסעיר הדיבה *(•שפט

 תביעת התבררה שם בתל־אביב, השלום בבית־משפט העדים דוכן מעל שהושמעו
 יותר נעשו קשת, סילבי הארץ כתבת נגד רפאל יצחק ד״ר המפד״ל ח״ב שהגיש הדיבה
 ההפתעה באה בשיאה, היתד, במשפט הציבור כשהתעניינות אז, ודווקא פיקאנטיות. ויותר

 כי המשפט, את שניהלו השופטים לשלושת שעבר בשבוע הודיעו הצדדים שני הגדולה.
 שלאיש הדדית, התנצלות תוך התיק את לסיור מבקשים והם להסכם־פשרה ביניהם הגיעו
לה? גרם מה מפתיעה. החלטה זו היתד, בחברו. אישית לפגוע כוונה היתד, לא מהם


