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 באוש־ בנשארים גרמנית נקמה מפחד למצעד
הרוסים. הופעת לקראת ווי

 כשהגרמנים מכן, לאחר נתבדה, זה פחד
 הרוסים, בוא לפני פעמים, מספר חזרו עוד

 המועמדים־להש־ את חיפשו לא אך לאושוויץ
עסו היו הגרמנים כי מפניהם, שהתחבאו מדד,
 ההשמדה עקבות מחיקת אחרת: במלאכה קים

 הקרמטוריו־ שלושת הריסת על־ידי ההמונית
והמשרפות. הגזים תאי נמצאו בהם נים

 שוב אושוויץ של הרביעי הקרמסוריון את
באוקטו הרסו אותו להרוס. צריכים חיו לא
 הבודדות המרד מפרשיות כשבאחת ,1944 בר

(אנ הקרמטוריון עובדי התקוממו במשרפית,
 הס.ס. משמר נגד היהודיים) הזונדרקומנדו שי

 תותחים הפצצת בעזרת רק לדכאם שהצליח
ממושכת. ומרגמות

עתונות
ה1 מ ה ת ו מי ש ר

היש הקונסול קינן, עמום של דעתו למי
 אחו הוא )892 הזה (העולם בציריך ראלי

 לדעה בעולם. ביותר הגרועים הקונסולים
 מהם שאחד אחרים, ישראלים הצטרפו זו
 בא השבוע שר־החוץ. אל בתלונה פנה אף

 החותכת ההוכחה את וסיפק עצמו שוהם
רמתו. להערכת
 משרד־ בין גדול הבול שאין הנחה מתוך

 משרד־החוץ לבץ ישראל ■מדינת של החוץ
 בקינן להתנקם הקונסול החליט מפא״י, של

במפא״יון כתבה על־ידי :פשוטה בדרך
זה. מסוג לחומר אידיאלית במה הדור.

ב פורסם השבוע מין. וחיי אשרה
הקונ של רשמי מיסמך של תצלום הדור

 הלוואה על קינן עמוס של קבלה — סוליה
 כי שברור מאחר ישראל. מנציגות שקיבל
 הקונסול מידי רק לבוא היה יכול זה מיסמך

 סיפק שהוא להניח יש עצמו, המפוקפק
 — המאלפת הכתבה של החומר שאר את גם

 של המין חיי על ורמזים חשדות בעיקר,
 לבצע בא שמא חשש הצעיר, העתונאי

 המקורית והתיאוריה בשוייץ, מעשי־פשע
 הנחת על בדין אותו חייב לא שהשופט

 רצה שלא מפני פנקס צבי דוד בבית פצצה
 שהלמה תשובה זאת היתה לקדוש*. להפכו

האיש. של אופיו את
 עובדות, כמה העלימו ודוברו הקונסול

:ביניהן הדור. קוראי את גם לענין שיכלו
 הבקשה, הגשת אחרי חדשים ארבעה •
 בישראל הצרפתית השגרירות נתנה טרם

 יודעי־ לדעת — קינן לעמוס כניסה אשרת
 של המפורשת הסודית בקשתם לפי דבר

מסוימים. ישראליים שלטונות
 פרוטה בלי קינן נשאר חודשיים לפני •

 שפקידים אחרי ורעב, חולה הזרה, בציריך
 הקצבת את בזדון עיכבו בארץ מסוימים
ממשל מחלקות ראשי (שני שלו. המטבע

בשק רעהו את איש האשימו חשובות תיות
הד קרה כיצד לברר נסיון כשנעשה דנות,
ש ההלוואה, לבקשת הרקע זה היה בר.)

 ישראל אזרח לגבי וטבעית רגילה היתר,
הקצבת־מטבע. שקיבל

של משכורתו את משלח מי : השאלה
 להשמיץ מתפקידו כחלק הרואה הקונסול
 הארץ עתוני ולהציף ישראליים אזרחים
? בזוהמה

האריס
ה קצין ס ד >910 ■חוור הנ

 ההנדסה חיל מפקד הגיע 1953 באביב
בניקה תגן (רב־אלוף) גנרל־קולונל הדני
 מן לפרוש עמד הוא ).65( הפנסיה לגיל

 הג״א. למפקד ולהתמנות הסדיר השירות
לע זמן מספיק לו משאיר היה זה תפקיד

 שבת־ העתיקים החרסינה כלי באוסף סוק
קופנהגני. בפרבר תילתו
 מזכיר אחר, סקנדינבי התערב שכאן אלא

 בניקה את למנות הציע המאוחדות, האומות
 כיורשו בארץ־ישראל, האו״ם משקיפי לראש

ריילי. ויליאם הפורש, המרינס גנרל של
בניקה היסס. בקופנהגן האדום** הבית

 בלשונות ידיעה מדיני׳ נסיון כל מחוסר היה
הארצ בבעייה או גרמנית) מעט (מלבד זרות

 הדני, הצבא מפקדי היססו פחות ישראלית.
בארץ־ישראל בניקה את לראות שביכרו

 האזרחיים, ההתגוננות שירותי בראש מאשר
 מחזור הנדסה, קצין מהשכלת יותר הדורשים

1910.
ה את שבועיים. שעורים שלושה

מיוחד סופר השבוע גילה האלה עובדות

 קינן עמוס את בשעתו זיכה השופט *
במ קבס ש בפסק־דין בן־יאיר ושאלתיאל

פשע. מכל חפים השניים כי שהוכח פורש
 בן בבית שוכן הדני הבטחון משוד **

אדומות. לבנים עשוי קומותיים

 תחת המסתתר הצופה, המזרחי, יומון של
 היכרתי ההמשכים בסדרת ניר. מ. שם־העט

 יותר עוד עובדה ניר מגלה בניקה הגנרל את
שהש בניקה ודגן זה היה לא : מפתיעה

 יהודי בהצלת לחשוב, שנהוג כפי תתף,
 איש אחיו, זה היה ׳1943 באוקטובר דניה

הב ממארגני שהיה מיקה, אריק המחתרת
 להורג, והוצא לשבדיה, דניה יהודי רחת

•1944ב־ הנאצים, על־ידי
 ככל ,1943 שנת את שבילה מיקה, ווגן
 לפעולות יצא בית, במעצר הדני, הצבא קציני

 כמפקד התפרסם אז .1944ב־ רק מחתרת
 האספקה עברה דרכו יוטלנד, באי החבלה

 באותה בנורבגיה. הגרמניים הים ולחיל לצבא
 עדות לפי יוטלנד, את מיקה הפך שנה

 מונטגומרי, פילדמרשל של יותר מאוחרת
הכבושה. באירופה ביותר הנחבל לאזור
 של אחרת תכונה להסביר גם יודע ניר
 דובר מיקה, שלו. הקבע שתיקת : הגנרל
בחוד אנגלית ללמוד החל ודגרמנית, הדנית
 משקיפי ראש לתפק־ד כניסתו שלפני שיים

 בבית- השבועיים השעורים שלושה או״ם.
 על רכוב הגנרל בא אליהם ברליץ הספר

 שפה חוסר :התוצאה הספיקו. לא אופניו
ב וערב ישראל ולנציגי למיקה משותפת

— גבורה

 ביכר׳ שמיקה כך שביתת־הנשק. וועדות
 אחר או״ם של הבטחון מועצת לפני ואפילו
 שהוכן כתיב חומר על להסתמך קיביה,
עוזריו. על־ידי מראש

 מיקה היה או״ם לפני ההופעות באותן
מגומ באנגלית שאלה, לכל כמעט משיב,

הש את לחקור עלי מצטער, ״אני : גמת
מוע מחברי אחד לענות.״ אוכל בטרם אלה
 זו, שגרתית תשובה נמאסה לו הבטחון, צת
במס בדיחת־בניקה את הפיץ התאפק, לא

: האו״ם בניין דרונות
ה מחברי אחד על־ידי הגנרל, כש.שאל

 השיב ?״ שמך ■מה מיקה, ״גנרל : מועצה
 השאלה את לחקור עלי מצטער, ״אני : הוא

לענות.״ אוכל בטרם

שיה תע
ל העיר מן ד א פ פ ה

ל תל־אביבי בית־חרושת פלמרס, בעלי
 שבית־החרו־ בעובדה הסתפקו לא נעליים,

ברא יפו גבול על קדמית עמדה שימש שת
 שפלסרס לכך דאגו הם .1948 מלחמת שית

 בתעשיית במעלה ראשונה עמדה יתפוש
 כראוי השיגו, זאת את הישראלית. הנעליים
הנע יצרני נכבד של שמו הנושא למפעל

משובחות. נעליים על-ידי הבריטיים, ליים
 את בארץ שהנהיג הראשון היה פלמרס

עי נוטל בה האמריקאית, גוד־ייר שיטת
 קשיותו את העליון העור של מיוחד בוד

במס משימוש הנמנע חדיש, ייצור ותהליך
 קלה, הנעל את עושה הנעל, לסוליית מרים
ואוורירית. נוחה

 בעלי ו״פלמרס״. פיליפינים פולין,
בוד יוצאי תעשייני־נעליים חמשה המפעל,

 .המקומי, השוק את לכבוש הצליחו פסט,
המע פלמרס, יצוא. במשלוחי לפתוח אף

 מכונו־ 150 ליד פועלים 100מ־ יותר סיק
 24 עד לייצר אפשר בהן החרשות תיו
להז זכה כבר לחודש, נעליים זוגות אלף

המער אפריקה הפיליפינים, מפולין, מנות
בית.

הנמל כמשרד וחכריו עיש יעקב
7 פחד או —

בהז הצלחתם על מאשר גאים יותר עוד
כ פלמרס, בעלי השבוע היו היצוא מנות
 קיימו המפעל, יסוד אחר ה ש 15 אשר,

ל עברו הכפר, אל העיר מן הסיסמה את
 עצים, שדרות מוקף ודו־קומתי, חדש בניין

בכפר־סבא.
 של היחיד החלוצי המבצע זה היה לא

 חר־ עשרים כה עד הכשיר המפעל : פלמרס
 בתעשיות להסתדר יכלו שלא שים־אילמים,

 ידיהם, מתחת כיום, והמוציאים אחרות,
עצמן. בעד המדברות נעליים

גוער
ה שע ה ת ד סי ת ב ח א

 פי- כפר־הנוער מנהל בן־אמנון, שלמה
 את סגר לעכו, צפונית השוכן לדלפיה,

 הצה־ אחרי ו׳ ביום זה היה הרדיו. מקלט
 אל- עמרם שקפץ לאחר שעות 30 ריים,

החיפו בים. נעלם קטנה, סירה מעל גרישי
נמשכו. עדיין אחריו שים

 הוכנס הוא בפילדלפיה. וותיק היה עמרם
 עלה כאשר שנים. שלוש לפני עוד לכפר

 ,12 בן רק אז היה הוא ממרוקו. דודו עם
 אהב בבני־אדם, אימון נתן לא הוא אולם

 נתן עמרם וההרפתקות. החופש את רק
תמיד היה המנהל :בשלמה רק אימון

 אשר שקט־עמוק, בקול דיבר והוגן, טוב־לב
 גם דאגותיו. ואת עמרם של כעסו את הפיג

 יפודהתאר. הנבון, הנער את חיבב שלמה
 לאמץ רצונו את פעם הביע אפילו הוא

אותו.
 לעמרם שלמה יעץ ולבסוף חלפו, הימים

 עמרם הקיבוצים. לאחד להצטרף לנסות
 לעשות יוכל חופשי הוא יהיה עתה : שמח
רוחו. על העולה ככל

 התברר במהרה מוקדמת. היתה השמחה
 כרצונו, לעשות יוכל לא הוא כי לעמרם

 חיי־ של הנוקשה למסגרת להסתגל יאלץ
 ממשק נדד להסתגל, רצה לא הוא הקיבוץ.
 ומצא שב שעבר א׳ ביום ולבסוף, למשק,

בפילדלפיה. עצמו את
 רצת לא עמרם לבית-הספר.״ ״נפליג

 לנגב, לרדת רצה הוא בכפר־הנוער. להישאר
 של השקט מקולו הרחק המשמעת, מן הרחק

 יחד. גם עליו ושנוא אהוב שהיה שלמה,
 בים. ולהפליג לדייג להיות גם חלם הוא

הסוער. הים את אהב עמרם
 בבוקר ה׳ ביום יומיים. משך סער הים

 את חאדקה כליל הערבי־עכואי הדייג דחף
 אל מיד נסחף המים, לתוך הקטנה סירתו

 הדייג הגיע רב במאמץ רק הפתוח. הים
 את קשר הוא לעכו. צפונית החוף, אל

ברגל. העירה חזר שפת־הים, על הסירה
 נערי הבוקר. ארוחת לאחר היה הדבר

 מן נהנו הדשא, על התרוצצו פילדלפיה
 התחלת־הלימודים שלפני הקצרה, ההפסקה

 קטנה, בסירת־דייג נערים כמה הבחינו פתע
 מן מטרים 250 של במרחק קשורה שהיתר,
 הספר,״ לבית בסירה ונפליג ״הבה המקום.

 דחפו הסכימו, האחרים הנערים. אחד הציע
המים. לתוך הסירה את

 אד הסירה את סחפו הסוערים הגלים
 על הסתערו המים כהרף־עין. הפתוח הים

 התחילו מהם אחדים עבר. מכל הנערים
 מגפי־ בעזרת הסירה מתוך המים את לשאוב
 יטבעו, הם כי ברור היה אבל שלהם. הגומי

צזועד♦ בעוד עזרה תניע לא אם

אני ה ״ ח ״ אל שו  צעק ״עמרם שרמה.
 סיפר עזרה,״ להביא ללכת מוכרח שהוא
 שחיין היה ״הוא שחור־העיניים, ע׳־ש יעקב
 חזר אחר המים, לתוך קפץ הוא טוב.
 קפץ הוא מפוחד. היה הוא לסירה. ועלה
 הוא כך אחר חזר. ושוב — שנית הימה
שוחה אני — למוות או לחיים, :אמר

 וקפץ שב הוא !״ עזרה להביא שלמה, אל
 על־פני שלו הראש את ראינו הגלים. לתוך

ונעלם. — משהו צעק הוא המים.
 מטלטלף הקטנה הסירה את ראה שלמה

 הזעיק לעכו, מיהר הוא הגלים. על־פני
 סירת־ שכר חיל־הים, ואת המשטרה את

 שעה אותה המצילים. אל הצטרף קטנה, מנוע
 החוף. מן רב במרחק הנערים נמצאו כבר

 אותם ראה אליהם, שלמה הגיע כאשר
 שהקדימה צבאית, סירת־טורפדו אל מועברים

אותו. בלע הים :נעלם עמרם אותו.
ם. ר מ ע ד ר רו די  שב א׳, ביום השבוע, ש

 עמרם של גופתו :טרפו את ופלט הים
המש נהריה. בקרבת שפת־הים, על נמצאה

 חניכו את שזי־ה שלמה, את הזעיקה טרה
בגדיו. לפי

 .*.שר את כפר־הנוער חניכי הבינו אז רק
 הנערים לקרות. עלול היה אשר ואת אירע

 ציירו הגילים כל בני ילדים מפוחדים. היו
 ותשע טובעת סירה : נושא אותו על ציורים

 : עמרם על דיברו כולם בתוכה. דמויוח־אדם
 או גבורה, ■מתוך המימה קפץ הוא האם

 הציעו הילדים מן אחדים ? פחד מתוך
 בגדי־עמרם■ את_ בו לקבור קבר, לכרות
 הצעה היתה לשלמה מצבה. עליו להציב
החד שדירת־האקאליפטוסים :יותר טיבה

 שדירות־ע&רם. בשם תיקרא הכפר של שה
הסכימו. הנערים

ים
שה ם שלדי□ חמי קי סדו

 נדיי■ ומשה אריאל יצחק ניצלו כאשר
 שעות 76 בילו עליו שלד־סירת־הדייג, מעל

 אזרחי־ נשמו רפורסז׳ה), (ראה רצופות
 העלילית אחת כי היה דומה : לרווחה ישראל

 בהפי־ הסתיימה השנה של ביותר המרתקות
 :ונעצרה הנשימה שבה מיד אולם אנד.

 גילו המקרה בנסיבות הראשונות החקירות
 תוצאה היה ואריאל נדיר של סיבלם כי

 במשרדי־ השורר מחוסר־היעילות ישירה
הממשלה.

טי ישראלית פרשה זו היתה בתחילתה
 ציוד. דרשו הישראליים הדייגים פוסית.

 לדרישה, להיענות החליט משרד־החקלאות
 מורנן במספנות סירות־דייג חמש הזמין

 שלוש של זעקות־החמס למרות באנגליה,
 אפשר כי שטענו הישראליות*, המספנות

בארץ. הסירות את לבנות
 יצאו משרד־החקלאות של שליחים שלושה
במ שבילו לאחר להפתעתם, גילו לאנגליה,

פש נזורגן מספנת כי מספר, חודשים קום
 משרד־ הצליח כן פי על אף הרגל. אר. טה

 חמישה המספנה מרכוש להשיג החקלאות
ליש אותם העביר דייג, סירות של שלדים

 שובר ליד אותם העגין צים, באניות ראל
בנמל־חיפה. המערבי הגלים

 משרד־ על היה עתה מודרג. רקבון
לשימוש. השלדים את להתקין החקלאות

)12 בעמוד (המשן

הימה. העוגן, גליה, *
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