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ש טיסת □,הטייס בכבי
הטיי בכביש המעטים העוברים־ו־השבים

 מכונית עיניהם. למראה האמינו לא סים,
ב נסעה חייל, בידי נהוגה אדומה, פרטית

 הכביש. של הימני בצידו עצומה, מהירות
ה שבמושבו צבאי, שברולט דלק אחריה
ה פיקוד אלוף זמיר, צבי נראה אחורי
ה את האלוף של נהגו כשד,פעיל דרום.

 המכונית רק התנועה. כל נעצרה סירנה,
לדהור. המשיכה האדומה
 אורם, בית־ספר שליד להצטלבות סמוך

 חסם האדומה, המכונית את האלוף ג הש
ה מן אקרובטית. בתפנית הדרך את בפניה

 בדרגת וקצין זמיר האלוף זינקו מכונית
 סקרנים כמה בגסות דחפו אלוף־מישנה,

 נהגה על בשצף־קצץ עטו למקום, שמיהרו
 בכוח אות; גררו הפרטית, המכונית של

מכוניתם. לתוך
 בנו ,19 רוזוף, . (״איזי״) ישראל טוראי

 ניסה לא נודע, תל־אביבי ש־עסקים א של
 ל־ שישב מחברו רק ביקש הוא להתנגד.

.המכו הביתה. מכוניתו את שיסיע צידו,
 האלוף. פסק הדרך,״ לצידי פה תשאר נית
 המפתחות, את להחרים נהגו על פקד הוא

להסתלק. מיהר
מת הסיפור הטוויסט. כקצב טרמפ

 לבוא שנהג רודף, צה״ל. מבסיסי באחד חיל
ה מן אחת הפרטית, מכוניתו עם לבסיס
האמידה, המשפחה לרשות מדות הע שלוש

 עתה לעכו. חמול ברח צר,״ל, בידי הכפר
 א־זיב מפליטי שלושה עוד עם יחד בא

בני־המשפחה. קברות על להשתטח
ניל ובעצמו בכבודו עכו של הקאדי גם

 לביקור ששיזזה דבר — א־זיב בני אל ווה
 בוזדאי תהיה ״זאת במיוחד. חגיגי אופי זה

 קבר על להשתטח שאוכל האחרונה הפעם
 זקן, שהוא מפני לא חמול. מילמל בני,״
 שבעוד מפני אלא יותר. לחיות מצפה ואינו
 על בנו קבר יעמוד לא שוב אחדים, ימים

מקיימו.
 הכפר !ארכיאולוגיה דא הריסה,

 אתרים מוקף גבוה, תל על שוכן אכזיב
 לחפירות וכשרים המיועדים למכביר, 'תלים

 בשיתוף־ ,העתיקות אגף אך ארכיאולוגיות.
 40 ובעזרת איטלקית, משלחת עם פעולה

 הצפונית בגיבעה דווקא בחר פועלי־דחק,
המקו חוק פי על בה. לחפור כדי ביותר

 זהו כי שם, לחפור אסור הקדושים, מות
 היה שנה 15 לפני עד אשר בית־קברות

אזר בקביעות באים אליו ואשר ש, בשימ
מתיהם. את לבקר מוסלמים, חים

 אשר אביבי, באלי בן־ברית מצאו הם
 שטח עם גובלים שלו והאכסניה המוזיאון

 מזעזע יותר להיות יכול ״מה בית־הקברות.
 של עצמות גורפים פועלים לראות מאשר

 התמרמר. לים?״ אותן ומשליכים בני־אדם
 וליתר למשרד־הדתות מחאות מריץ החל הוא

 היא ישראל מדינת כי בהדגישו המשרדים,
 בית־ חילול כל נגד המזדעקת הראשונה

בעולם. ידי יה קברות
 עניין העתיקות אגף גילה לא כה, עד

מאוחרים. כה מוסלמיים באתרים מיוחד

באכזיב כית־הקכרות רקע ;•ד מטיילות
מפואר מלון מתים, במקום

ב קצין ביניהם חבריו, אה בטרמפ הסיע
 הקבוע הפטיפון את הפעיל הוא סגן. דרגת

 מדי והציץ סוער, טוויסט שהשמיע במכונית,
ב שהתעסקה החמודה החיילת אל פעם

 בהצטלבות מחבריו. אחד עם האחורי מושב
 עקף הוא האלוף. של במכוניתו נתקל גהה

 התגרה פרועה, בצורה ם פעמ כמה אותה
ביושביה. גלויות

 הטייסים, כביש של להצטלבות כשהגיע
 האלוף של נהגו מסוכנת. בצורה תימרן

 לא רוזוף לעצור. לו אותת אחריו, דלק
להתחמק. כדי הפעם לדהור, המשיך נענה,

ל הספיק לבסיסו, רוזוף הוחזר למחרת
 לחודש נשפט בלבד, יום חצי בו שהות
פקודה. למלא סירוב בעודן מאסר

 ״אני חבריו: בפני החייל של אביו קבל
 הוא אבל כשורה, התנהג לא. שאיזי מבין
פרטית.״ במכונית נהג זאת בכל

 עורכי־דין שלושה של צוזת עמד השבוע
הצבא. שלטונות בפני עירעור להגיש

אכזיב
לי□ עצמות

 את שירך חמול, אל־חפיז עבד האימאם
ה את שכיסו העשבים בין בקושי דרכו
 פועלי־דחק עסקו ושם פה הגלילית. גבעה

 מתרחצות כמה מאומצת. בעבודת־חפירה
 בין בקריאות־התפעלות דילגו בבגדי־ים
האבנים. ערימות
 קבר מבוקשו: את מצא )83( הזקן חמול

מ הרחק לא נולדו ובני־ביתו הוא בנו.
קבו וכאן העתיק, א־זיב בכפר זו, גבעה
נכבש כאשר מבני־המשפחה. רבים רים

 באכזיב התחתונה הקברים שיכבת אפילו
 כן אם מדוע המוסלמית. לתקופה שייכת
 מקרן לירות אלף 300 להוציא האגף החליט

זהי לצורך רומא אוניברסיטת
ה א־זיב בני ובפי עכו של הקאדי בפי

 מעוג־ הממשלה אחד: הסבר היה ממורמרים
 כדי המוסלמיים, הקברים את לחסל יינת
 באזור. ערבי ליישוב זכר כל יישאר שלא

 חפירה עבודת לא ״זאת הקאדי: הדגיש
קברים!״ הריסת זאת ארכיאולוגית.

 המקומיות הרשויות אומרת: אחרת גירסה
 השטח, את לנקות מעוניינות והממלכתיות

 ראש־הניקרה, ולעבר הים פני על המשקיף
ה באוזני מפואר. מלון עליו להקים כדי

 פנטסטי הדבר נשמע לא עכו של מוסלמים
 הועד בדיוק דומה גורל שהרי וכלל. כלל

ה לבית־הקבתת תל־אביב עיריית על־ידי
 שטחו על להקים כדי ימה, חוף על מוסלמי

הילטון. מלון את

הווי
סנ בפתח־תקוזה, :תקווה פתח •

 שניה, מקומה בקפיצה להתאבד אשד, תר,
נפגעה לא אבטיחים, ערימת בתוך נחתה
בתל־אביב, :מחייבת האצילות •

ש בכך שהואשמה מזרחי, אסתר נעצרה
התנגדי, להמלט, אסירים לשלושה עזרה

 לאי? נטפלים אתם ״מה בקריאות: לשוטרים
קילר!״ כריסטין לא אני

סולומון נקנס באשדוד, : בלירה רק •
בית־ספר הקמת על אחת בלירה ויצמן

 לא כי שטען אחרי רשיון, בלי לריקודים
 את לימד שכבר כיזזן במוסד, יותר ישתמש

לרקוד. אשדוד חושבי כל

נ המתפאוות חשטיוח, הונעה הותוה שוב
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עו היא־הוא לאשה. מינו את שינה ה את המתכנן מיוחד כוריאוגרף בלוויית הגי תי ד .הופעו רי כו  ה
שי ידיד גם שהוא גרף, ת הוא הזזשפן(ית), של אי עו. ומפורסם עצמה, בפני מעניינת דמו במקצו

 שוב תל-אביב של ועדוני־הלילה **
 אחרי הסיבה: אפס־מקום. עד מלאים

החש חזרו שוב שנה, כמעט של הפסקה
 תוכניות במרכז מקומן את וכבשו פניות

ב שליטתן מועדוני־הלילה. של הבידור
 ש שעד, כשנה, לפני חוסלה אלה תוכניות

ברו בפעולה לשיאו. הגיע הסטריפטיז יבוא
הוש החשפניות, נעצרו המשטרה של טאלית

 ׳.יוד לארצותיהן לחזור הוכרחו לכלא, לכו
 עם שחתמו החוזים מועד שהסתיים לפ-י
ש הישראלי, הצנזור המועדונים. בעלי

 מוב היד, לא קיצונית, פוריטאניות זד, בשטח גילה
 לסטרים הקץ הגיע היה, נידמה וכך, פשרות. לשום

בישראל. טיז
 תו לילות את מחדש החשפניות כבשו השבוע

 סטריפטי יבוא גל של הראשונות החלוצות אביב.
 ש הנודעים ממועדוני־החשפנות ישר המיובא חדש׳

תרועה. בקול שובן את בישרו פאריס,
 הח בתל־אכיב, העיקריים ממועדוני־הלילה בשלושה

 מועדון־הליל; של תיכניתו כוכבות הפרעה ללא פשטו
 (הסוו הורס קרייזי הגבוהה, הרמה בעל הפאריסאי,
המשוגע).

 הס אלהצפו׳ שעוד מה וזה
בישראל,

 בקו להופיע העומדים החשפנים מן חלק
מועדון־הלילה במיסגרת עתה והמופיעיס

של העליון בחלק נשי. ובאיפור בלבוש גברים של חשפנות הופעות רק המגיש קרוסל, פאריסאי
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