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 למוני■□ ומירושלים סת״א
ובחזיה
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מאורגנים. וטיולים מלון קרקע,בתי סידורי

 קרנק, הפירמידות,לוכסור, לקהיר,
ואלכסנדריה. אבו-סימבל אסואן,

מחיר. בתוספת
 מאורגנות. וקבוצות עובדים לוועדי מיוחדים תנאים .

ושבת. ששי לימי פרט * •
 .22ו372,220819 טלפון: ,142 הירקון תל-אביב,רחוב הגליל טיולי פרטים:

 ,43 המגינים חיפה, .242720 טלפון: ,3 בן־סירא רה׳ ירושלים,
שמונה, קרית .20330 טלפון: סו, הירדן טבריה, 522958טלפון:
הנסיעות. סוכני כל ואצל 067־49305 טלפון ,24 תל־חי שד׳

ת כיתת־היורים האלמוו
 )65 מעמוד (המשך
 שני של במרחק ישב החברה,
 השניים, של שיחתם ממקום מטרים

 של המלאה הרשימה כי ידע כהן
 סודית, עדיין היא רשת־החירום

 מברייאנט. אותה להסתיר יש וכי
 וטוביאנסקי ברייאנט את שמע כהן

 הסודיים המקומות את מזכירים
 זד מקום את בירושלים. ביותר

 עדן, במלון — הראשית מיפקדה
 אוקסהורן, בבית — לח״י מטה את
 ב־ — המרכזי מחנה־הצבא את

שנלר.
 בר־ שבידי המקורית ברשימה

 הוא תעש. השם הופיע לא ייאנט
 טוב״ תעש. זה מה לדעת התעניין
 ענה. ולא בכתפיו משך יאנסקי

 הכוונה שאולי והסביר התנדב כהן
ה (סוכנות־החדשות טאס לסוכנות

 ״לא השיב: ברייאנט סובייטית).
 לסוכנות־ידי־ חשמל שיספקו יתכן

שה ״ראיתי :המשיך וכהן עות,״
נו להיות רציתי ולא קריטי, מצב

יותר.״ כח
לממונה כהן פנה כולו נרעש

 לגלות אחת: היא מטרתה חסיון.
 של ברשימות היד, טוביאנסקי אם

 במיזרח־התיכון, מקבלי־המשכורת
 ובינתיים מרגל. — חשאי כסוכן

ומת הולכת הוכחה מגלה היא
 למעשה היה שטוביאנסקי משכת

חף־מפשע.״
 מספרים חברים

טוביאנסקי על
 אנשי עם נפגש כהן אליעזר

 פגישה על מספר מהם אחד הש״י.
 מפני משונה, די נראה זה ״לנו :זו

 דיון אותו של בעיצומו היה שזה
 לגבי לעשות שניסינו ויסודי עמוק

או התשקיף, אותו של המשמעות
 זה ריכוז־הפגזים. של המפה תה

באמ בדיוק וכאשר בדיוק. התאים
 האיש בא האלה הטיפולים כל צע

 שזה ברור הסיפור, את וסיפר הזה
 מפני ביותר, פוריה קרקע על נפל

 מקורות, משני אימות, היה שכאן
רגליים. הרבה לה שהיו להשערה

 אל אותו הפנה זה בהגנה• עליו
 בירושלים, הראשי הצבאי התובע
 חבר־הכנסת. כיום האוזנר, גידעון
 הש״י לאנשי דיווח הצבאי התובע
 ממיש־ ההפגזות. עניין את שחקרו

 למיש־ כהן הגיע האוזנר של רדו
הש״י. רדי

 על ולא־ידועים חדשים פרטים
 סיפר ברייאנט מייקל של דמותו
 קווה: יהודה הסרט, ובמאי מפיק

 היה ביותר הפנטסטי ״הסיפור
 לוטה הגברת של סיפורה עבורי
 חברת־ של פנסיונרית גייגר,

 להתגורר שחזרה באשדוד, החשמל
ש לה נודע איכשהו בירושלים.

 טוב־ על הסרט את מכינים אנחנו
 לטלוויזיה אלינו באה והיא יאנסקי,

 בר־ מייקל על המלא הסיפור עם
ייאנט.

 שלה. החבר היה ״ברייאנט
 גייגר לוטה של וחייה נפשה משאת

 טוביאנסקי פרשת את לחקור היא
 היא ברייאנט. מייקל של מהזווית

 את לטהר עיניה לנגד חובה רואה
 שאנחנו דבר ברייאנט, של שמו

 שהתמקד בסרט לעשות יכולנו לא
בטוביאנסקי.

 לחלוטין מתוייקת גייגר ״לוטה
 ומדי ארכיון, לה יש הזה• בנושא

 כדי לאנגליה נוסעת היא שנה
 במישרד־ התיקים אחר להתחקות

ה־ את המאבדים הבריטי, החוץ

 ניסינו הזה העניין מכל כתולדה
 מי ? האיש מי ן הוא מי :לבדוק

טוביאנסקיז״ האיש הוא
ה העובדות את גילה התחקיר

 ,44 בן טוביאנסקי, מאיר באות:
 1928 בשנת ארצה עלה ליטא, יליד

 ► שנותיו רוב להגנה. מייד והצטרף
 במישטרת־המנ־ שוטר היה בארץ
 הירדני*, בחיל־הספר אלחוטן דאט,
העו המילחמה לפני קצר זמן ורק

 לחברת־החש־ הצטרף השניה למית
 לצבא התגייס 1940 בראשית מל.

 בחיל־ההנ־ כקצין שירת הבריטי,
 בכל פלוגתו עם ונדד הבריטי, דסה

 לירושלים שובו עם המרחב. רחבי
 בחברת־ בכיר לתפקיד התמנה

 התנהלה שבה בתקופה החשמל.
 כמפקד טוביאנסקי שירת החקירה,

 שדה־התעופה וכמפקד שנלר מחנה
המצלבה. שבעמק

? מגדיר טוביאנסקי של דמותו את  
בירו הש״י מאנשי אחד לויצה,
 ' היה שהוא אומר הייתי ״לא : שלים

ב ביותר המוכשרים מהאנשים
ותיק, חבר היה הוא אולם הגנה,

 לעבר־ להלכה שייך שהיה חיל *
 מילא לבריטים, למעשה אך הירדן

 יהודים גם וגייס בארץ תפקידים
 האדום באבנט בלט לא־מעטים!.
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