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 מוזרה המזוודות תכולת נראתה בחבלה,
 הפרואנית במזוודה שהיו דינפצים ביותר.

 מזוודה פיצוץ לשם ועטופים. ארוזים היו
 אותו לשלוף יש אך אחד, בנפץ די בזו

מאריזתו.
 רועם פתיל נמצא ההולנדית במזוודה

המיטען. פיצוץ לשם צורך כל בו שאין
 רוצה מישהו אם מזאת: יותר עוד
 בהכנת להסתפק יכול הוא מטוס, לפוצץ
 שנשאה (כזה גרם 400 של נפץ מטען

 מטען להכין עליו מר, לשם ההולנדית).
יותר. קשה שהצפנתו קילוגרם, תשעה של

ההו התיירת המשיבה אלה לכל נוסף
 כלל היה לא כי בדעתה והחזיקה לנדית

 אל־על, במטוס לארץ לטוס בכוונתה
 ידי על רק אל־על לטיסת הופנתה והיא

ברומא. משרד־הנסיעות
בבי המצביעות אלה, לעובדות בניגוד

המת התיירות לשולחי היתד, לא כי רור
 המטוסים, את לפוצץ כוונה כל פוצצות
מנ הכילו הם כי המיטענים מגלי טוענים

פיצוץ. גנוני
ל התפוצצו, לא המיטענים שני

 מד,תרח־ כתוצאה רק מקורות, אותם דברי
ניסים. שני של המופלאה שותם

״התיירות
המתפוצצות״

מנג היו אמנם אם היא; שאלה ^
 בפני הוצגו לא מדוע נוני־פיצוץ, 1 ו

 להסתירם היתה סיבה איזו העתונאים?
יחד? גם והתיירות הפצצות כשהוצגו

מסו שאלה להציב ניתן זו שאלה מול
 היה ברור אמנם אם פחות: לא בכת

ב לפיצוץ מיועדות היו לא שהמזוודות
 כאילו לפרסם צריך היה מדוע אוויר,

להפ לגרום מטוסים, לפוצץ מיועדות היו
 ב־ פוטנציאליים נוסעים והרתעת חדת

7 אל־על
ב להשיב אי־אפשר אלה שאלות על

 מה על תיאוריה. לבנות רק ניתן בירור.
 ״התיירות־ פרשת סביב באמת שהתרחש

המתפוצצות״.
ה במזוודות שהוצפנו המיטענים שני

 באוויר. להפוצץ מיועדים היו לא תיירות
 ניתן אם לבדוק נסיון רק זה שהיה יתכן

בי לשם חבלה חומרי לישראל להעביר
 נותרה שעוד היחידה בדרך פיגועים, צוע

 נוסעים, של אישי כמיטען למחבלים:
 שנוסע הנחה מתוך בהקפדה נבדק שאינו
מתאבד. אינו חבלן, הוא אפילו

 גילוי נוכח חיזוק מקבלת זו גירסה
 למטוס שהוחדרה בעוגה הצעצוע אקדח
ני היה זה שגם נראה בלונדון. אל־על

 לשם נשק החדרת שיטת לבדוק כדי סוי
טיסתו. בעת מטוס חטיפת
 בדרך בישראל התגלו המיטעניט שני
 מחדל שקיים לממונים הוכיחו הם מקרה.

ל הטסים הנוסעים מיטעני בבדיקת
 ננקטו מכך כתוצאה החוץ. בנמלי ארץ
 ה- בבדיקת יותר חמורים צעדים מייד

 היתד, לא זה בשלב והנוסעים. מיטענים
ה התיירות גילוי את לפרסם כוונה כל

 תפיסתן על השמועות אולם מתפוצצות.
השמו וכדרך במהירות, להתגלגל החלו
מבהילים. לממדים התנפחו עות

 דבר מפירסום מנוס היה לא זה בשלב
לארץ. העברתם ודרך המיטענים גילוי

מלחמת
הזרועות

 כי להבהיר צויד יש זו נקודה ך*
 המטוסים אבטחת על הממונה הגוף, ״4

נפר זרועות ממספר מורכב והנוסעים
 והמישטרה, אל־על חברת ביניהם דות,

עו מה יודעת האחת אין שלפעמים
 גופים בין נערך לפעמים רעותה. שה

 כי להוכיח שמטרתו יוקרה מאבק אלה
מחברתה. יותר יעילה אחת זרוע
והסות הרבים לפירסומים הסיבה זו
 מהם אחד כל בפרשה. השבוע שהיו רים

 שהפיר־ להניח יש אחרת. מזרוע הגיע
 מיטעני־החב־ כי נמסר בו הראשון, סום
 להסיר נועד המטוסים, לפיצוץ נועדו לה

 ביוקרתה ולפגוע הזרועות מאחת אשמה
אחרת. זרוע של

הח העובדות, את משנה אינו זה כל
לפי נסיונות שנעשו כלשעצמן, מורות

במקרה. רק שנמנעו גוע,
 על הפנטאסטי לסיפור עד מכאן אך

אהו את השולחים הלבנטיניים המאהבים
ה גדול עדיין במרומים, למות1 בותיהם
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 בת״א התרבות בהיכל 26.9.71 א׳ ביום
 שהחמיצו צופים לרבבות אחרונה הזדמנות

 בארץ! מאן של המלהיבה הופעתו את
!הכרטיסים מכירת החלה
 בארץ. המשרדים וביתר ב״רוקוקו״

ת: ת״א. (248824 טל׳ ״רוקוקו״( למוסדו
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 אחרים הודיים ומאכלים מקוריות קארי ארוחות

 עסקים ארוחת ודגים. ירקות חסילונים, מעוף־כשר,
1נעימה. ואוירה מלא אויר מיזוג ל"י. 8.75כ־ מלאה

הר א ט י ס ד ע ס מ ת ה י ד ז ה ה
 58553 טל. ׳׳א, ת ,10 עליכם שלום רח׳
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בד מוקם האחים נסטי

 מ״מ 16ב-
סרטים

:מפורטים קטלוגים דרוש
פילם קול־אור

תל־אביב 2331 ד. ת.
ריך ר.

 15 העם אחד רח׳
חיפה
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 התכלת רחוב מוצקין, בקריית תתקיים בערב, 8.30 בשעה ,22.9.71 ד׳, ביום

:בהשתתפות ואוהדים חברים פגישת אלינג) א. (אצל 21

י כ ח״ ר ו ד א א נ י ב
 ישראל! של לפאשיזציה בדרן הנושא: על

מוזמנים אוהדים

מודיעים: חדש כוח _ הזה העולם של הנוער חוגי
של במיסגרת מרצים, להזמין המעוניינות נוער, קבוצות

׳ בית חוג
 תל־ ,136 לת.ד. בכתב יתקשרו״נא ויכוח, לקיים כדי או הסברה לצורך

בשבוע, וו׳ ה׳ ב׳, א׳, בימים ,230856 למס׳ בטלפון או אביב,
לפנה״צ. 9—12 השעות בין

 תיאום לצורך למשרד, להתקשר מתבקשים התנועה חברי נערים
ותיבנונן. הנוער פעולות

177663 הזה העולם


