
 תשאיר לבנין, חדשים חיים התערוכה רימה
הבנין. רכוש שתשארנה רבות השקעות אחריה
 ועזר הירהר ? עצמו הבנין יושלם מתי

 בעוד אולי יודע, ״מי :כחולמני השבוע,
. שנים״.״ שבע בעוד אולי חמש

ממשלה
שה: דום ח חוקת דרו

מא בכתיבת חופשתו את שבילה ג׳י., בי.
ו השיחרור מלחמת תולדות על ספר מרים,
 שעה מאד הופתע מפלגתו, בעיגייני טיפול

ה הקרן בשדרות ביתו פתח ליד שהופיעו■
 בלתי־מוכרים פקידים, שני בתל-אביב קיימת

 היו הם מיוחד. ראיון מיד דרשו אישית, לו
 את הממשלה ראש ישמן$ שכאשר בטוחים

ההטרדה. על כלל יכעס לא בפיהם, אשר
 שהדברים למרות מופרז, היה לא בטחונם

 מאחת : נעימים בלתי מאד היו בפיהם אשר
ב נעלמן ראש־הממשלה במשרד המחלקות

 מדיניים,'בעלי מסמכים ביותר מסתורי אורח
 יפורסמו, אם העלולים, היסטורית חשיבות

ש דברים וכמה כמה על חדש אור לשפוך
האחרונות. בשנים במדינה התרחשו

 הפקידים ולשפוט.״ לאסור ״לחקור,
 ג׳י. בי. את מטריחים היו לא הם :התנצלו
 אילמלי כזה, פעוט בעניין ובעצמו בכבודו

 לראש 'המקורבים גבוהים פקידים כמה היו
במ החשובים העיתונים אחד וכן הממשלה,

זו. בפרשה כמעורבים חשודים דינה,
 את מיד אליו הזעיק היסס, לא בן־גוריון

 וכן לבון, פנחס כשר־הבטחון, מקומו ממלא
בל ממנגנון־החושך. מומחים חוקרים כמה

 שעל ישראל, משטרת נציגי :בהעדרם טו
לס ג׳י. בי. כנראה, ממעט, חקירתם כושר
מוך.

 ראש של התלהבותו את שיככו היועצים,
 כי העובדה מן במיוחד שהופתע הממשלה,

 עתון, עורך הוא בפרשה המעורבים אחד
 לרסנו. בתקווה ממושך, פלירט ניהל אתו

 לאסור ,לחקור, ג׳י. בי. של דרישתו על
 שהמסמכים בהסברה השיבו מיד״, ולשפוט
לגרום עלולה פעולה וכל זרים בידי נמצאים

ל אחת ובעונה בעת נמסר הממשלה, ראש
בחקירה. שפתחה ולמשטרה, עליו ממונים

ה הודיעה ההתייעצות לאחר שעות 48
 כי לראש־הממשלה נצחון בחדוות משטרה

 ל,פך הנצחון המקרה. על הפרטים כל בידיה
 לו, ידוע שהכל ג׳י. בי. השיב כאשר לאכזבה,

 להוראות ולחכות החקירה את להפסיק פקד
נוספות.

 לאפשר :העיכוב של המשוערת כוונתו
ה היועץ כהן, חיים עם להתייעץ לבן־גוריון

 (וזעולס בחוץ־לארץ כרגע הנמצא משפטי,
לחי חוקית דרך אתו יחד לחפש ),830 הזה
 המים־ בפירסום להסתכן מבלי הפרשה סול

נו בחוקת־חרום הכרח שיהיה ייתכן מכים.
מק הן וחוקות־חרום 'העתונות, לגבי ספת
כהן. של המיוחד צועו

ים
ב מכריע דו

 את הגדול הימאים מרד מנהיגי כשהורידו
 של תנאי־הכניעה על וחתמו התורן מן דגלם

 עתיד על המכריע הקרב כי ידעו מפא״י,
 לבם בסתר אולם בכשלונם. נסתיים הימאות

 רגש־החופש — זמני כשלון זה שיהיה קיוו
 ייצור והוא־ שוב, יתפרץ ימאי של הטבעי

חדש. עצמאי איגוד־ימאים
 בסכנה, הכירו ההסתדרות מנהיגי גם אולם

ה מנהיגי את החזירו הם באמצעים. אחזו
 מסו־ תקופת־עונש אחדי לעבודה, שביתה

 רוב הים על נשארו אתם יחד אולם *, יימת
ה מפא״י. של השביתה מפירי ה״מתנדבים״,

 משך שזרמה חדשים, ימאים של תגבורת
 קדימה זכות היטב. סוננה הים, אל וחצי השנה
 וותיקי של פתקאות שנשאי לצעירים ניתנה

 דעות בעל הוא ״מוכ״ז : לאמור מפלגה,
 משלנו. בחור הוא ״מוכ״ז או מהימנות״,

עליו.״ לסמוך אפשר
ההס למנהיגי נראה הקיץ מפלגות. כלי
 לערוך, אפשר וכי בטוח, שהמצב תדרות

 שלא האגודה. לוועד הבחירות את סוף, סוף
 הבחירות נערכו לא האגודות, שאר בכל כמו
מואסים הימאים כי מפלגתיות, רשימות לפי

הב;ץ ;ג על התערוכה דגל :הפתיהה טכס
'‘. י ל״י אלף 200 : להסוואה , ~י

 לפי לנקוט לא המליצו המידי, לפירסומם
המעורבים. נגד צעדים בכל שעה

 אולם להסתכן. מכלי חוקית דרך
 בינתיים כי ידעו לא החושך מנגנון נציגי

במשרד בינוני פקיד על־ידי העניין נתגלה

 שחצי ,השביתה אליל אשל, נמרוד מלבד *
ב חקלאי כפועל עובד סנה, למפלגת טרף

 כמפקד הארץ את שיצא גלזנר, ומקס משתלה,
־־ ישראלה.
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לכוא עזאחרה גברת : אחרוגות הכנות
כהות וחליפות ערב שמלות לכיבוש,

* במפלגות.
 שני על־ידי המועמדים כל הוצעו למעשה,

 השביתה. ושוברי השביתה מנהיגי : גופים
 בים, תיערכנה הבחירות כי דרשו הראשונים

 אנייה כל :אחרת קבעה ההסתדרות אולם
אפ היתר, בנמל חיפה. לנמל בהגיעה תצביע
 היה גם בנמל תעמולה. לנהל להשפיע, שרות
קבו בדמות הופיע זה כוח הכוח. למי ברור

ש ולא־ימאים, ימאים בריאים, צעירים צת
במשכורת. מפא״י מטעם הבחירות את ניהלו

 בראשית כבר מדי. פופולרי מועמד
 עובדי־מפא״י חמס. המעוט צעק הבחירות

הבחי חדר בפתח למצביעים לדבריהם, חיכו,
 דרשו מסומן, פתק־הצבעה להם נתנו רות,

 את להם ויחזיר בקלפי אותו ישים שהמצביע
 ועדת־הקלפי*. מידי מקבל שהוא הנקי הפתק

 ההצבעה. חשאיות למעשה, חוסלה, זו בצורה
המפ נגד בגלוי להצביע העיזו מאד מעטים

לעבודה. העובדים קבלת על השלטת לגה
 התערבה, ההסתדרות של הביקורת וועדת

 על־ידי ייחתמו פתקי־ההצבעה כל כי פקדה
 להשתמש היה שאי־אפשר כך הקלפי, וועדת

 קלפיות כמה החוץ. מן שהובאו בפתקאות
כמפוקפקות. סומנו

 בלתי- בטכסיסים רב צורך היה לא למעשה ^
והז השביתה לקח לפרנסה, הדאגה הגונים.

 רוב הבטיחו לאניות המפלגה נאמני רמת
למפא״י.

 שהיה נתברר הקלפיות, השבוע כשנפתחו
המק של החטיבות בשלוש מכריע. רוב זה

 מלצרים) ומכונה, סיפון עובדי (קצינים, צוע
 24 מבין מכריע. לרוב מפא״י מועמדי זכו

המרד. אנשי מבין היו ששה רק נבחרים,
 ״אייק״ יצחק :נבחרו שלא המועמדים בין

 על החולם )29( הצעיר רב־החובל אהרונוביץ,
הפופו והדמות באנייה קיבוץ־ימאים יצירת
 זאת, למרות העברית. בימאות ביותר לרית
 הקצינים, חבריו ע״י נפסל זאת, בגלל ואולי

הכללי. הימאים מאיגוד להיפרד המבקשים

אדם דרכי
ת לילה הסוחר בבי

 לבית־ הזמנה )23( גסנר יצחק כשקיבל
 כשתעודותיו מכונית נהיגת על המשפט,

 שהמשפט על ביותר הצטער לא כסידרן, אינן
ובעונה שבעת משום בפניו, שלא ייערך

 הנזוענזדים, כל שמות את הכיל הפתק *
ש השמות אותם את לסמן היה הבחזר ועל
בעדם. מצביע הוא

 הוא לעתודות. התייצבות צו גם קיבל אחת
מאסר. ימי 10ל־ או קנס ל״י 20ל־ נשפט

 ההוצאה למשרד הלך השרות מן כשחזר
מחו שהוא הסביר בית־המשפם, של לפועל

לש לו לאפשר ביקש זה, ברגע עבודה סר
לע במקום חודשיים. בתשלומים הקנס את לם

 *יש :התורן השוטר לו אמר לבקשתו. נות
 יצחק מאסר.״ — לא אם ? כאן ל״י 20 לך

 לנסות כדי שעתיים של ארכה ביקש הנדהם
 : נדחתה זו בקשה גם אך הכסף, את ולהשיג
לטל לפחות לי *תן אתי.״ בוא מדי. ״מאוחר

לע ״תוכל האומלל, הצעיר התחנן לאבי,״ פן
 של תשובתו היתד, הסוהר,״ מבית זאת שות

פרטי.״ טלפון זה ״אין השוטר.
 למכונית הוכנס גסנר ארוכים. לילות

 שגעו־ במהירות בה הוסע מרושתת, אסירים
 שנית ביקש הוא ביפו. לבית־הסוהר נית

לשווא. אך לאביו, לטלפן
 אליו התקרב מאחריו הדלת נעילת עם מיד

 גסנר מה. ועל קיבל כמה התעניין זקן־התא,
 עבירות על. הכל בסך נידון כי ספר התבייש,
ער !ננים1מס בצוותא גרו בו בחדר, תנועה.

 ואנשי כים גנבי השחור, השוק אנשי ביים,
כחרפה. כזו עבירה נחשבה בע״מ, רצח חבורת

ב העומד הסיר של סירחונו גבר בלילה
 שקיבל המצע נשוא. ללא עד ההדר מרכז
 שמיכות. ושתי דק קש ממזרון מורכב היה
 חיסלו האחרונים השינה סיכויי את גם אך
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הש מקפלי שיצאו השמנים וד,פרעושים אחד
 בבית־הסוהר,״ ״הלילות למלאכתם. מיכות

 עוד מאד, ארוכים ״הם אחר־כך, יצחק אמר
מהימים.״ יותר

בית מפקי לתא נכנס הבוקר ארוחת אחרי
כ שיגרתית. לביקורת ספקטור, דב ד,סור,ר,
 הפתעה. פניו על הסתמנה גסנר את שראה

 ׳.׳ לי מוכרים פניך ״מאין שאל. ״אמור,״
י״ העיתונים מאחד

מע עם פעולה שיתף הוא אישו/ גסנר
הנו על המשפט בעריכת הזה העולם רכת
 על בריפורטז׳ה התמונות באחת הופיע ער,

המשפט.
״עלי ספקטור. שאל תלונות׳?״ לך ״יש

 רוצה ״אני גסנר. השיג כאן,״ לא אספר הן
אבי.״ עם טלפונית להתקשר רק

הסו מבית גסנר נפרד כך אחר וחצי שעה
 הביע בלבביות, אליו שחייך ומספקטור, הר
יו נעימה בהזדמנות להתראות תקוותו את
יו חכם כשהוא מבית־הסוהר יצא הוא תר.
. משנכנס. תר


