
\ ,  אנוש, של יצרים לו היו לוליא ודם. ״
לתפארת.״ בתפקידו להמשיך היד, יכול

 בכלא אשר המשמעתי בית־הדין באולם
 ואנשי משטרה קציני מספר רק היו יפו,

 מלבדם ובילוש. לעיקוב המרכזי המדור
 עדו־ סמך על אשר היצאניות באולם נוכחו

 בית־ שופטי שלושת שחורי. הואשם מתיהן
 מחוו מפקד זלינגר, אברהם ניצב הדין:
 אריה משנה ניצב ישראל, משטרת של חיפה
קשות. התלבטו רודין, צבי ניצב וסגן שור

 כפות על לפניהם, מונח היה אחר מצד
 שחורי ומצבו. שחורי של עברו המאזניים,

על להורג הוצא שאביו רומניה, יליד )27(
הת ציונית, פעילות בעתן הקומוניסטים מי

 אחרי שנים, וחצי ארבע לפני למשטרה גייס
 חיל־הצנ־ ואיש חבר־קיבוץ מעפיל, שהיה
 חרוץ שוטר שחורי היה במשטרה חנים.

 ועל הרציני יחסו על העידו מפקדיו ומסור.
 מצבו אולם מיוחדים. לתפקידים התנדבותו

 כאב מאד. ' דחוק היד, שחורי של הכלכלי
 בדירה שחורי גד בהריון, כשאשתו לילד,

 עוני, בפרבר וחצי חדר בת דלה שכורה
 לחודש. ל״י 240 של משכורת על התקיים

 מריבות פרצו הדחוק הכלכלי מצבו רקע על
 שנתפס אחרי אשתו. לבין בינו תמידיות

 חדרו, את לעזוב נאלץ מתפקידו, והודח
קיום. אמצעי ללא הוריו בדירת לגור לעבור

היו שני מצד לחיות. מוכרח הבלש
 שחורי של הודאותיו המאזניים על מונחות

הפרוצות. של ועדויותין האשמה פרטי ברוב
 הונגריה נוצריה הפרוצות, אחת העידה
 שני קיבלתי בדירה, לבדי ״הייתי נשואה:

 גדול שפם עם גבר נכנם ופתאום קליינטים
 עניתי הבית. בעל של חבר שהוא ואמר
 הוריד מעילו, את פתח הוא איננו. שהוא

 מאוד הכסא. על אותו ושם שלו האקדח את
 לפחד. לא בעברית לי אמר הוא נבהלתי.

 שילם לא הוא אתו. שכבתי כלום, אמרתי לא
 שהוא ידעתי ביקשתי. ולא פחדתי ואני לי

האקדח.״ את ראיתי כי שוטר
 מקצועה, לפי ספרית שניה, יצאנית סיפרה

 הכרתי חודש ״לפני לילדה: ואם גרושה
 והלכנו קפה אתו שתיתי אדם, רומא בקפה

 הלכתי זה ואחרי יומית להצגה לקולנוע
 שלו חברה להיות לי הציע הוא לדירתו.

 קשה מצבי כי הסכמתי ואני אצלו ולגור
 חובות. והרבה קטנה ילדה לי ויש מאוד

 והראה בלש שהוא ואמר גבר נכנס אחד יום
 שהוא לי ואמר לידי והתישב תעודה לי

 לא שאני לו אמרתי אתי. לחיות מוכרח
 אמרתי בסוף שם. עובדת לא אני כי מוכרחה

 אני אתי, לשכב רוצה דוקא אתה אם לו
 או פוחדת שאני זה בשביל לא אבל מוכנה
 היה לא אילו אבל בלש. שאתה זה בגלל
אתו.״ שוכבת הייתי לא שוטר שהוא אומר

 עולה ידועה, בית־בושת בעלת סיפרה
 מקצועה לפי תופרת שער, אדומת מהונגריה

 אלי בא ״שחורי אצבעה: על ענק שיהלום
 מפרוצה עדות לגבות ,1958 בדצמבר עוד
 בחורה אצלי ראה הוא אצלי. שעבדה אחת

 עמה לבוא אפשר אם אותי ושאל שעובדת
 מדים יום באותו לבש הוא מיני. במגע

 כסף. ביקשתי ולא שילם לא הוא משטרתיים.
 כל בשבוע. פעמיים אצלי לבקר נהג זה אחרי
 הבחורות עם במגע בא היה בא׳ שהיה פעם

 נשואות נשים שתי היו ביניהן אצלי• שעבדו
 שמן ואת כפרוצות מוכרות שלא מכובדות

 שיתנו לבחורות אמרתי למסור. רוצה איני
 להיות רע לא והדבר מאחר להכנס לו

 נתתי לא כסף שוטר. עם טובים ביחסים
 אמר הוא כסף. ביקש לא גם והוא לו

 לי. לעזור מוכן הוא צרות לי יהיו שאם
 חשבתי אך לעשות, יכול אינו שהרבה ידעתי

 קטנות. טובות איזה אצטרך ואז אעצר פעם
 אותי לקחת בא והוא נעצרתי פעם ובאמת
סיגר לקנות לי איפשר בצפון, הנשים מכלא

 בקיוסק.״ ולשתות יות
שבית־הדין לפני :תה לשתות אסור

 של המשפטי היועץ העלה דינו, את גזר
 טענה בן־ארי יהושע פקד רב הדין, בית

 שוטר על אוסר ״החוק הוא: אמר מענינת.
 אם יודע איני אולם עברינים. עם התחברות

 לה בהתחברות גופנית התחברות לראות יש
החוק.״ התכוון

ה ״מהיום קדר: אליהו התובע הוסיף
 והעיקוב, הבילוש מדור של להקמתו ראשון
 חמורה משמעת של דרישות בו הוצבו
 לשתות אפילו אגשים על אסרו גבוה. ומוסר

 ההוראות מתלונן. אצל גם בתפקיד תה
 פעם ולא ■ ביומו יום מדי באנשים הוחדרו

ש חמורים מקרים בפניהם והובאו כונסו
המצב.״ חמרת להם והוסברה תה שתה שוטר

 את לדון רשאי שהיה הדין, בית אולם
 בסבים אותו ולקנוס שנתיים למאסר הנאשם
 בגזר־דין הסתפק משכורות, לשלוש השווה

 מאסר. שנה לחצי נידון שחורי יותר. צנוע
 מה עם בהתחשב השופטים, ציינו אולם,

 עורך־דין סניגורו על־ידי להגנתו שנאמר
 הוא לכף, סמכות לבית־הדין אם הרי דינרי,
חוץ. בעבודות דינו את ירצה ששחורי ממליץ

לטייס !דשות
ר. **יכל כ ש  אופק. שום עוד לי אין נ

 חמש לפני אמר כך עתיד.״ לי !אין |״
 זה, היה גלין. אורי ׳26 בן בהיותו שנים,

 ביותר השחורים הרגעים אחד ספק, ללא
 ה־ את הטיס כן לפני שבועיים חייו. של

 בין שהתרסק התעופה, קלוב של פייפר
 11 מעגן. בקיבוץ טכס־האזכרה׳ משתתפי

 כי היה ונראה אסון, באותו נהרגו איש
 דמו את תנע בארץ שני אדם כל לפחות

גלין. של
ב טיפל ואחריה ועדת־חקירה, הוקמה

 הר־ הצלולים הדיונים בית־המשפט. פרשה
 אך למשפט־לינץ׳, הצמאון את אמנם גיעו.

 גלין אורי של הקריירה היתד, משנסתיימו
ה של האחרונים בשלבים גמורה. כטייס
 של בגורלו העתונות עוד.התעניינה משפט
 השש נשכח מאז אך ביש־המזל, הטייס
הג הצעיר את יותר ראה לא ואיש גלין,
והחסון. בוה

 את עזב גלין שאורי שנים, ארבע מזה כי
 תהיה נסיעתו כי חשב תחילה הארץ.
כ להילודת ביקש כאשר זה היה קצרה.

הישרא האולימפית המשלחת אל משקיף
 הבקשה אוסטרליה. למלבורן, שיצאה לית

 שחברי אחרי ממש, האחרון ברגע אושרה
 מצויץ אתליט גלין, לדרכם. יצאו המשלחת

 דיסקוס, בזריקת ישראל ואלוף הפועל של
ל כסף ללונדון. שהפליגה אניד, על עלה

כאיש־צוות. נסע הוא לו; היה לא נסיעה
 מאות כמה להתרכז צריכים היו בלונדון

ל במאורגן לנסוע שונות, מארצות אנשים
 •נשאר וגלין נתבטלה זו תוכנית אך מלבורן.

המו מן להתנער החליט ואז בלונדון. תקוע
לשג פנה הוא מעגן. אסון עליו שהטיל עקה

 האישור את קיבל בלונדון, ישראל רירות
לימוד. לצרכי שם לשהותו הדרוש

★ ★ ★
לספורט הודות סטיפנדיה

 במעבדה כעוזר עכורה מצא לין ן•
 היה כספו רוב את אך לביולוגיה,

 חשוב פריט הוצאות־נסיעה. על להוציא נאלץ
 שהיה הדייסות, היוו תקופה באותה במזונו
ששי והזרעים, הגריסים מן לעצמו מבשל

שבו הביולוגיים, למחקרים חומר־ניסוי משו
שהת־ המעבדה, מנהל מעבדה. באותה צעו

 התרס לאחר מספר שניות שצולמה מחרידה תמונהבמעגן שואה
 1 שמישהו׳ שעה מעגן. בקיבוץ הננס באי בין הפייפר

לט כדי וההרוגים הפצועים ריכוז אל חוזר משמאל), (בסרבל מאחור גלין נראה פצועה,

 הרשה והיסודי, השקט הישראלי מן רשם
הכספית. מצוקתו גדולה מה בהבינו זאת, לו

להצ יוכל לא אלה בתנאים כי הבין גלין
 הטייס — שחלום־חייו ואחרי בלימודיו. ליח
 מאודו בכל רצה הוא לרסיסים, התרסק —

 כל את הקדיש בארץ בהיותו עוד להצליח.
 הבגרות תעודת את לקבל כדי ללימודים׳ זמנו
 הפסקה אחרי בצעירותו. לקבל הספיק שלא
 ב׳, בדגניה הכשרה כחבר — שנד, 12 של

ב כחניך־טייס בפלמ״ח, כיתה כמפקד
 לתעופה* בקלוב טייס וכמדריך ה,אויר,חיל
 ומאמצת. קשה ללימודים השיבה היתד, —

 את לעבור גלין הספיק לאנגליה צאתו לפני
 תעודת־ה־ לקבלת הדרושות הבחינות רוב

באמ השלים החסרות הבחינות את בגרות;
בחו״ל. הישראלית הקונסוליה צעות

 יהיו בארצות־הברית כי החליט לבסוף
 יותר. גדולים בלימודים הצלחתו סיכויי'

ה למאמן שם פנה לניו־יורק, הגיע הוא
 מוג־ מונדשטיין. ארווין הנודע אתלטיקה

 בעין־גנים, גלין בבית שהתארח דשטיין,
 בזרועות אורי את קיבל בארץ, שהותו בעת

 בסטודנט הצבר נתקבל בהדרכתו פתוחות.
אוניבר ככל אשר ניו־יורק, באוניברסיטת

 בהוספת מעוניינת היתר, אמריקאית סיטה
 אלוף ספורטאיר,. לשורות מצטיין אתליט
 לסטי־ זכה אף דיסקוס בזריקת ישראל
הספורטיבית. ליכולתו הודות פנדיה,

־£־ £־
כארץ דק לחיות?

הסטודנט
כספורטאי. פעיל באופן משתתף ניריורק,

רו כ  שנים שלוש שנים. שלוש ע
 היד, בהן וממושך, מפרך מאמץ !׳-/של

 באנגלית, ידיעותיו את להשלים נאלץ גלין
תוכנית־ד,לי על ולהתגבר לפרנסתו לעבוד
 לביולוגיה. סטודנט של הדחוסה מודים

 הישראלית הקונסוליה כפקיד עבד תחילה
 עומס 'ובצניעות. חברה ללא חי בניו־יורק,
זו. עבודה להפסיק אותו אילץ הלימודים

האוניברסיטה, על־ידי נשלח שנים לפני

 ב שהצטיינו סטודנטים קבוצת עם יחד
 לעבודת־מ בלימודים, שלהם ההתמדה

 שו העבודה באריזונה. ביולוגי במכון
 ובעיקר — לאורי הסבר, הודפסה, שם

 רבד גאוור, תקוה שבפתח הזקנים הוריו
 ל: גלין התפנה אריזונה במדבריות יותר.

 שצילו נמרה, השאר בין אילף בצייד. גם
להוריו. שלח

הבש! לאורי הגיע חדשים כמר, לפני
 1קש במחלה נפגע )75( הקשיש אביו כי

 בג לבדה* נשארה אמו למשכב. נפל
 העוז ממושב חלק פעם שהיה הקטן,

 : בארץ. שהוקם הראשון השיתופי
 מיד להפסיק מוכן שהוא לאמו הודיע

 שי האם, אך ארצה. ולחזור לימודיו
 בנה, עבור אלה לימודים חשובים כמה

 לימו גמר עד בניו־יורק להישאר בו איצה
 את ובעלה היא ריכזו מדי רבות שנים

 1 להרוס שתרצה בכדי בבנם, תקוזתיהם
עתידו. את

 המס שנת־הלימודים גם היא השנה כי
 יו זו שנה סיום עם גלין. אורי עבור

 לל יעבור או בביולוגיה, ימשיך אם
 הוריו בבית ביקר שנה לפני רפואה.
 השנה ימים; 10 בת קצרה חופשה
 את לעזוב הלימודים עומס לו יאפשר

יורק.
 הקצר • ביקורו בעת שפגשוהו חברים

 שעברו בשנים כי עליו, העידו ארץ
 ל גלין אורי התבגר לחוץ־לארץ, נסע

 ז הנשמה בעל המאופק, הצעיר שיעור.
 מאו שכל מרצין, גבר נעשה שנית,

 הליט את לסיים אחת: למטרה מכוונים
חדשה. בקריירה ולהתחיל

 נתן זו לשאלה ארצה? יחזור האם
 ישראלי,״ ״עבור מוחלטת. תשובה פעם

 מקום היא ״אמריקה ממכתביו, באחד
 לע בשביל גם ואולי ללמוד, בשביל

 יש לחיות? למד שהוא כפי לחיות אבל
הארץ,״ וזו — אחד מקום

פלגי. יואל חניכיו: בין
 ב מושג חברת היא היחידה בחס י

ד,תחתון.

סכסוכים
אמנות* או אורגיות

 בית־ד,זונות ההצגה! את פה אפסיק ״אני
 בעל רזה גבר השבוע צעק ייגמר!״ הזה

 ברחוב המולד, שעורר שחורות, שערות
ש כתוב, חוזה לי ״יש בתל־אביב. 8 גרץ

 להשתמש אסור בערב תשע״ שעה אחרי
 הסכמתי!״ בלי הזד, באולם

׳בצי הסתפק לא י ־קולר. (״שיש״) ישעיהו
 עמוס הבמאי לאולם, שותפו עם חוזהו טוט

מפ -צרור מכיסו הוציא הוא ).25( מרוז
 להפסיק הקרקע, לאולם להיכנס ניסה תחות,

אותו ראשונזון, ׳היפאני הסרק הצגת את

הדרמתי בית־הספר חניכי 45מרוז-ל־ הציג
שלו;

ה זה היה לא ונשים. יין אמנות,
 הצעירים, האמנים שני בין הראשון סכסוך

חוד שלושה לפני האולם את יחד ששכרו
 שחתמו אחרי קצר זמן היתד, ההתחלה שים.

 עם (מתחרז שיש יקים לפיו חוזה, על
יש לילדים, דרמתי בית־ספר 'קולר חשיש)

 ישאיר היום, שעות כל הקטן .באולם תמש
למרה. הערב שעות" את

 עמום של במוחו - עלה חודשיים. לפני
 במאות שלמד אחרי לארץ שחזר מרוז,

 לפרסם רצה הוא חדש. רעיון באנגליה,
הציע פרידמן, בארי הקנדי הזמר ידידו, את

 מסיבו! בערב ששי ביום לקיים קולר לשיש
לשיר. בארי יוכל בה מיוחדת,
 יושבי לכל המסיבה על הודיעו השנים

 למעלה כי לגלות בערב התפלאו כסית,
הבלתי־ידוע. לאולם הופיעו אורחים 150מ־

 בארי, את לשמוע רצו לא האורחים אולם
כפ את סובבו הם מרוז. עמוס של ידידו
 ד,ירבו לאולם, שהובא הטייפ־רקורדר תור

תיאט מאמני אהד הגיע■ לשיא להתהולל.
ל לא החליט שהשתכר, ידוע סאטירי רון

 הבחורוול כל עם שישכב עד האולם את עזוב
 עזק קרה, מה שראה מרוז, בו. שנמצאו

 הסתלקותו על שכעס שיש, המסיבה. את
13 בעטוד (הנושן
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