
גרן אור שד האחחן שזו
 דשכת-הכשיא כאולם התכנסה שוועדודהחקירה שעה השכדע,

 על הויכוח כולה כמדינה סער ריקים, כמעט ספסלים לפני כקריה,
 על חלה האשמה כי מראש שהחליטו העתונים, מעגן. לאסון האשמה

 :אופיינית דוגמה כהתאם. כתכותיהם את לכתיב הוסיפו גלין, אורי
 כעמוד גדולה ככותרת ״הארץ״ הכתיר העדים אחד של עדותו את

הטייס גרם שלאסון לוודאי קרוב כסדר; היה ״המטוס הראשון:

 רמז לא ככותרת דכר שום נמוכה״. טיפה - הישירה הסיכה ;עצמו
אחד. עד של פרטית דעה שזוהי המקרי, לקורא
 הסכנה על שלם שיר גלין, אורי הטייס, כתב האסון לפני מעט זמן

 שטרם זה, שיר להלן מפרסם הזה״ ״העולם נמוכה. כטיסה הכרוכה
 על־ידי כשעתו נכתכה מכתב, כצורת ההקדמה, כה. עד אור דאה
עצמו. גלין

מפקד שהיה מי ש., ש. עם טסתי---------
 מנהל הוא עכשיו בזמנו, והאויר הים חיל

לשבו אחת אתו טס אני הפוספטים. חברת
ב ובכן, הפוספטים. למפעל — למכתש עיים
 נכנסנו — קטסטרופה קצת היתד, זו טיסה

 — במטוס מיוחדים מכשירים בלי לעננים
 יצאנו מאתנו... מאוד צנוע במרחק היה וההר
 בשעת ״אורגן״ הזה שהשיר לי נדמה בנם.

 זה שייכות (מה בבית. בהמה סלק שתילת
 למחשבה. גם פנאי קצת היה אך ?) לטיסה

 —בסוף הסברים להם שנתתי מונח־ם, כמה יש
לקוראים. או לך, יובנו שלא במקרה

 שני שלח — לכשיודפס :מאוד אבקשך
 הוא סוף־סוף לש. אחד שאשלח כדי גליונות,
 — תמיד הוא השני (השותף השלישי השותף
הגורל).

ל״במעלה״ במסירות
אורי עין־נניס
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בטיסה השלישי ף השו שמיר, לש.

ngnm העך־ «ך?י של נן־רוקה 
 ותויתר חמקיזית, בוערה, — בית,

 ל*9 הק - האבק, ערבולי בצאתה
ngn שין!חיו ונןכס האןיד. גושי? 

 — הלבב אזים - האפק, אל קגושקים
ןלה.. שקר עד

:ובשסר
חבוא.9ל מגבולות הבויסי חומקים

 ען־םלים ן$לו - עךביות, !ש א?ל
שלנגב. מתלול בןוךרוךההוים ויטפסו,

— ובנגב
מכתש.

 - קיטור, ן$לו אךבות - ?מכתש,
 קיצי בל;לח הן׳ץן. יתאבך ויום לללד,

 בתמימות - מצלול לס£ל לתאבך
 בתזןית לךאו ממכוןש ועופות מו־גיזה,
סמצהיב. ןז?ךבול

 ממך?ר, ?נסת - ובליל־עךפלים
ך לזןבוד  לוקיע - ס:ו<0 ןש$תי א
ו «י ר. ח ט מן

 בךםיות לבןה; להלת העשן וצמוד
בליל. סצירוס

 $נ?ים ובדי יותיר ל?קר
 ספרוקים. ממכוןש צוקי בבסיסם רוחצים

 למ?תש, ןזטוסי גלש י שהך?ין יום, אותו
 ךפי.9 יום - ןןירום קרא לו

על עןנים, ?מצור סמ?תש עמד
ןןן־ןיו. חומת

 לטיקח. רוקה
בדוקה
 ים,9ם׳??לי־ט; ד^עות ;ם ןססנו

 ספירי*מןוקח. ושבועות
 ל?קף• סטלס לנפה ת0« !ש,
 יו.9קון אל צרף .יש
תו0 ןשליך לא האל, p! האל, לש  - ן

 הקרב• ?ן מיגע מטוסו ן?לה
 ובשמן מסוסו בםלףת נשבע! אז
 - הפלךה בעוךקי סזורם יו5ד?

 יוסיף! לא לעולם
.ח5ןש :ש .

 - בענן סתוז־וים מסאה שלדידי שהיו
ההר׳ של משד רו?בע

 בןבעות מחצוב למללול מטוסי ןתקרב
והמריא. - ממכתש,

 בנתיב ן?םס מטיסה, ןךז.י צתותיו ןא«ר
לקךקע.) (ץזסית מזןקס אןין־י

 אתחל!י. הומת״ממכתש אל אראה, לבר
בסיסי — מבוכנוית במפץ ומחריד

,עןגי־התקרהות•,
 נל ;לוף, ןןי?ןז ^תף ״יי ־ סר בט

!מגורל - באויר שתעזאה האת
 מהגוי, בםת£ן מגוןל יהדר

וזרועות - האןיר בגושי לתפתל
?אטום. ?ן־בקו ?ן־זליו

 , אטיר־מתודח, לטצפן לתננל
 בטיכל־מבנזין. מגלבו ן!טביל

 מטפוס לכלות מסוסי חשב לבר
 !{ןים1בחומת־ן ו?רץ
 ואלזזיר — ?דו על לסוסי מגורל !דיפך

בשןית!) גלגל (ללר
יע י י י לרל«ו חן?? ־־ בלשור ?י

הי. ?ל ה
 למלל מסוסי הטל לבר — — -

 בענן שמאלו על מחליק — ממכתש
 ו׳$3ע י?דע ?תע׳ חשכה. - ו3בן

בלני ההר

ללבעות — נפתוליו ממוליל ןמץ?יש
לראם.

ת ח לט69ם?לילי'ל׳א ב?םגש מט,׳סי ^
ם.9מל די

 ערפלים ’*T1 *דןןה9 ודיןת׳
 :ןתיקה תקלת־עללים שפתי על אשא
 — העלה ןד,וא שהוריד... ברוך

לארוכים...

גלין אורי28 2,55 עין־גנים,

 רחב האפור, כובעו את הסיט רומק ועוד.
״באשמה מודד, ״איני ז הכריז השוליים, ! 

 פשע בו להדביק מנסים הענקים כי טען הוא
 מאחורי אותו לכלוא ביצע, לא הוא אשר

סורג.
 ימים עשרה של שהות ביקשה המשטרה

 הנאשם, של סניגורו חקירות. לערוך כדי
 לרשום גחן השופט התנגד. תמיר, שמואל

 את לפניו הניח וקצין־ד,משטרה החלטתו, את
 אליו נפנה השופט לחתימה. המעצר פקודת
 מה לך ״מנין :בזעם קרא סמוקות, בפנים

החמו האשמות אילולא ? להחליט עומד אני
 לשחרר כדי מסמקת זאת חוצפה היתד, רות,

ב מעקרונות אחד ציטט אחר !״ הנאשם את
!״ צדק* של עין מראית לפחות תהי : חוק

את קיבלה המשטרה החקירה. תוצאות

ה המקובל המשפט מעקרונות אחד
 נעשה. שהצדק מספיק זה ״אין : אומר פי

לעין.״ להיראות גם צריכה ייתו

877 הזה העזלם

 את במהרה גילתה המבוקשים הימים עשרת
 מכר השוטרים, לדברי : חקירותיה תוצאות

 ל־ המחאה מאריין ד,עבדקן העתיקות סוחר
 על היתד, המחאה דויטש. הירושלמי, חלפן
 דויטש כיסוי. לה היה לא אולם דולאר, 6000
 מאריין של לחנותו פרץ ידידים, כמה אסף

קמוצים. באגרופים
 אחר מישהו למשטרה• לפנות הציע מישהו

 רומק, את להזעיק ווינה, לקפה לרוץ הציע
 היתד, המשטרה : כמתווך מאריין, של ידידו

 בקשר נעימות בלתי שאלות לשאול עלולה
 ו־ שילם, מאריין הצליח. בא, רומק לדולארים.

שעבר. השבוע עד — חוסלה התקרית
 על בויים העניין כל : המשטרה האשימה

 לשלם. מאריין את להכריח כדי רומק ידי
!״ האצבע מן מצוץ זה ״כל : רומק טען

המשק
ה שכר ל ט ב ה

כדי בפרך העמלים רבים, תעשיינים

עצ את רואים ממפעליהם, רווחים להפיק
 ומקבלים בטל יושבים בחלום־הלילה מם

 נתגלה השבוע אולם גדולים. סכומייכסף
 להפוך זבד, אחד ישראלי מפעל רק בי

למציאות. זה וורוד חלום

 יק ארס לשלגונים בית־החרושת :המפעל
בבת־ים.

 הרשיון את ארטיק חברת קיבלה כאשר
 מחבור בארץ שרר מפעל־השלגונים׳ להקמת

 תנאי הממשלה התנתה כן על בקרח. חמור
 בית״חרד גם לבנות החברה על : מפורש

לקרח. שת

ב הושקעו ל״י אלף 300 קויים. התנאי
בת חולות על לקרח בית־חרושת בניין

 מוסיפות הופעלו, לא מכונותיו אולם־ ים.
היום. עד חלודה להעלות

 ארטיק מנהלי מתחמקות. תשובות
תשו נתנו המוזר המצב לסיבת שנשאלו

נית יותר ברורה תשובה מתחמקות. בות
 לייצור הישראלי הסינדיקאט ידי על נה

 • מם אין הנוכחיים במחירי־הקרח :קרח
 מוט: הוגן. רווח להפיק יכול חדיש על

בית״החרושת. את להפעיל שלא היה
 יותר כאמיתית הנראית התשובה אולם

 אי המקורבים .חוגים ידי על ניתנה מכל
 בית״הד־ של הפעלתו :הקרח סינדיקאט

 מחיר'־ את להוריד עשויה החדיש רושת
 על לסינדיקאט. רצויה אינה בארץ, הקרח

 אשר בטלה, שכר לארטיק משלם הוא כן
ב שהושקעו הסכומים את בהדרגה יכסה
המוזנח. מפעל

נש לארטיק המשולמים הסכומים גודל
 סיג" יפורק אם רק יתגלה הוא בסוד. מר

 בפרשה תתערב אם או — הקרח דיקאט
ב שהוקמה הקרח, מחירי לבדיקת הרעדה

 לינדרמן. מתתיהו עורך־הדין של ראשותו
 ה־ ,האזרח האמיתי המשלם יהיה אז עד

)12 בעמוד (המשן


