
ב״ישדאלה״ יפ1הי מלכת

 וסגניתה, (משמאל) דרור חכצלת מלבת-היופי ביקרו מרסיי, בנמל בעברן
 בתא שצולם בצילום, .ישראלה״. סירת-המנוע את (מימין) גרשוני מרים
 גשהחל רכש יענקלה מנוחין, שלמה האלחוטאי נראים הסירה, של הצר
קפלן. צבי והמכונאי השנה) אנשי <ראה לויצקי שליימלה זקן>, מגדל

המג עטור הרוסים, במגרש העליון הדין
 לפתע העליון השופט הודיע הירוקים, דלים

 אחרי עקבו זריזים עיתונאים הפסקה. על
 למטה שעברו לתמהונם גילו הוועדה, חברי

 מאחר ממול. השוכן המשטרה, של המחוז
 על למחול הסכימו שהשופטים להנ-ח שאין

לש במקום למשטרה, בעצמם וללכת כבודם
 מתקבל במקום, קצין של עדותו את מוע
סודי. עד להם חיכה ששם הדעת על

 חזרו שעות שלוש אחרי אותו. לסדר
 העצורים אל שנית פנו לאולם, השופטים

תשו לאמר. להם יש מה שאלו וסניגוריהם,
 במת לנו אומרים אין אם :הסניגורים בת

 ? לענות אפשר כיצד העצורים, את מאשימים
אנ בכלאם האנגליים, השופטים אפילו שהרי
 להודיע נוהגים היו סעיף, אותו לפי שים
 שהורגש הוועדה, חברי האשמה. חומר מהו
 בעיניהם חן מוצא אינו שתפקידם פניהם על

לשתוק. נאלצו אנושי, יחס ושנילו
 כולה, לישיבה ניתן במינו מיוחד טעם־לווי

 על הלוי, שמואל השני, העצור כשהודיע
הב הזכיר, שמו שאת גבוה, קצין : חששו

 עליו הלשין אולי אותו״, ״לסדר פעם טיח
הלשנת־כזב.

שה היה המזעזע לא, ואם נכון הדבר אם
.111 הסעף שולט בד, במדינה אפשרי דבר

שך מענו? החו
מבובד מקצוע
 הוא שלה ראש־הממשלה אשר במדינה

 להניח אפשר העתיקה, יוון לעניני חובב
 חשבו כך מכובד. מקצוע הוא בהם שהטיפול

 אהרונצ׳יק — המחתרת וותיקי שלושה גם
 אצ״ל מחוז מפקד לשעבר אייכמן, (״דב״)

 ; סולם מאנשי כ״ץ. עמנואל ! * בתל־אביב
 שבויים מפקד לשעבר קיפניס. ואביגדור

 ספרי להוצאת קטן מפעל כשפתחו — בצה״ל
 הזהב. ספרית בשם היוונית, הקלאסיקה

מכ להם שלח עצמו בן־גוריון דוד ואמנם,
לעבודתם. בקשר עצות מלא תב,

 לבדוק למישהו התחשק כי נתברר השבוע
 ראש למחרת ג׳י. בי. עצות מולאו אמנם אם

למש הדלת אשנב כי השותפים מצאו השנה
נפ בתל־אביב, ,17 רוטשילד בשדרות רדם׳
 כל מושלם׳ ומהו תוהו שרר בפנים רץ•

 הגנבים פזורים. היו והמיסמכים הטפר־ם
 אף נלקח, לא דבר שום :מאד הגונים היו
במקום. שהיה כסף סכום לא

 שווי על לשמור המחפשים ביקשו הפעם
 ברחוב מפ״ם במועדון כמו שלא המשקל,

ל גם פרצו הם : )829 הזה (העולם ברנר
 באותו מזלו, לרוע השוכן, מסחרי משרד
דבר. לקחת מבלי הראש על הפכוהו בנין,

מעוטים
*•,הפג האויב

 כינס לבון, פנחס ג׳י., בי. של העצר יורש
 נחלתו של האזרחיים העובדים את השבוע

ה על להם והרצה הבטחון, משרד החדשה,
המדינה. על המאיימות סכנות

 :לבון בפי לפחות אלה, סכנות היו שלוש
 הערבי המיעוט סכנת הכלכלי, המשבר סכנת

הפנימי. האויב וסכנת
 את וממזג המסמל המקרה הכותרת, כגולת

 מקרה את :לבון ציטט האלה, הסכנות כל
 קרא עתון, שלף דרמתית בתנועה אבו־גוש.

 יהודים שתריסר המזעזעת הידיעה את מתוכו
 לא לבון הכפר. על להגנה כוועד התארגנו

 הפנימי האויב קם פה : ספק כל השאיר
החיצוני. האויב על להגן כדי

 הוא חייל. הלאומי האויב עשה בינתיים
 אבו־גוש עניין המדינה. פינות בכל פשט
 גמלים. הרבה של גבם את ששבר הקש היה

 דבי יצרו קיבוצים ומזכירי ציבור אנשי
אמי התנגדות תנועת של לממדים המגיע

ה במעוט הממשלה של הטיפול לעצם תית
למ הצטרפו המדינה עתוני כל כמעט ערבי.
 העומדים המשקים אחד הראל, קיבוץ חאה•
 על הודיע העברי, הספר של הראשון בקו

למאבק. להצטרף נכונותו
 לתוך גם הסתנן הלאומי האויב מזה, גרוע

 עתונו אשר שפירא, משה עצמה. הממשלה
 בלתי שאלות שאל למחאה, הצטרף הצופה

 רוקח. בישראל בן־ברית מצא הוא נעימות.
מא בהבוקר פירסם פעולה, נכנס הבולדוזר

 יחס על התקפת־מצח למעשה, שהיווה, מר
הערבית. לבעייה בממשלה חבריו

 מכל יותר רוקח את שהרגיזה העובדה
ירו מחוז על הממונה מפיקודיו, שאחד היתד׳
 מפתח תפקיד שיחק בירן, אברהם שלים

 קנו שבו כפר — אבו־גוש נגד בקנוניה
האיש רצינית. אחיזה הציונים־הכללים להם

.194p־1 לח״י והקמת אצ״ל לפילוג עד *

 פקיד עומד מה מראש ידע שלא היחידי
הפנים. שר : היה לעשות, משרד־הפנים
הגי יוזמי אחזו בינתיים חס״ מעשה

 הגולים את סובבו הם : חדש בקו־הגנה רוש
 את יתנו שאם באזניהם שלחשו בסוכניהם,

 להם, לעזור המנסים הממשלה לאויבי ידם
 ישתקו, אם ואילו ביוקר. הדבר להם יעלה

 אם כך, לכפרם. יחזירום ואולי להם יסלחו
 תוכל הציבור, ללחץ להיכנע הממשלה תיאלץ
שלה. חסד ממעשה נובע שהדבר לטעון

ב הנמצאים הגולים, : המיידית התוצאה
 מהם מונעים השוטרים ואשר מתמיד, פחד

 להרים אפילו חוששים לילה, מנוחת אפילו
זעקה. קול

תולדות
ושופט קטיגור

 מעטות שעות שעבר, בשבוע הערבים באחד
 חזה העולם גליון בקיוסקים שהופיע לפני

 תשי״ג, של השנה לאיש אותו שמינה )829(
 של לסיור לחוץ־לארץ יצא מטוס, על ישראל,

 ממשלת של המשפטי היועץ כהן, חיים עלה
שבועות. כמה

 חוקי את שהסעירה פצצה, השאיר אחריו
 של הכותרת גולת היתר, בארץ, המשפט
 הוצע לכנסת האחרונה. השנה משך פעולתו

 שופטים למינוי בקשר מתוקנת׳ הצעת־חוק
לממ יהיה זו הצעה לפי בדרגה. והעלאתם

 אלה. מנויים על שתחליט בוועדה רוב שלה
המש היועץ : למעשה שיכריע, הוועדה חבר
ישראל. ממשלת של פטי

 למעשה, זה, יהיה זה, חוק יתקבל אם
 בבתי־ גם במדינה, הבלתי־תלוי לשיפוט הקץ

השופ את שימנה האיש האזרחיים. המשפט
 שופט כל עליית תלויה תהיה בו ואשר טים,

 שיטען איש אותו יהיה הקאריירה׳ בסולם
 ופוליטי. פלילי משפט בכל הממשלה למען

הראשי. לשופט מעל יעמוד הראשי הקטיגור

מוסדות
1001 לילות. 13 במקום

 הנערה במקום אך חלפו. לא שחרזאדה ימי
 חייה את להאריך שניסתה החמודה, הפרסית

 לשולטן בהמשכים סיפורים ידי על ומלכותה
 שיר הישראלית ופירה הא שרה נדוד־השינה,

 שיר־הערש הבימה. לתיאטרון ממושך ערש
 האכזרי השולטן אך שנים, חמש זה נמשך
ער. עדיין

 בשנת בארצות־הברית, לסיור צאתה לפני
 מן רווח״מה להפיק הבימה ביקשה ,1948

 13ל־ אותו השכירה ריק, שנשאר האולם
 גבוה סכום לערב, ל״י 66 תמורת הצגות,
 מצמצום אז עד שסבלה לאופרה, ההם, בימים
נזוגרבי. באולם חמור

 במשבר שקוע ארצה, חזר התיאטרון
 בלבביות, פניו את קיבל דייר־המשנה חמור.
 יד, כלאחר בעל־פה, ההסכם. הארכת הציע

נה המשותף הדיור ודחיות. הסכמים נערכו
 לנישואי־קבע אחד, צד לדעת לפחות פך,

אהבה. מתוך
ה המשפחתי הריב העליזה. האלמנה

 נאמנה, כאשד, האופרה, .1950ב־ חל ראשון
 שהיה הבית, את לעזוב דעתה על העלתה לא
ושל כנסת חברי של התערבותם נוח. כה

הרצח כמקום ערוסי רוזה
ל״י) 30 (לסוכנים

 כמלוא־ הועילה לא תל־אביב עיריית ראש
 :זועם רוסי במבטא דרשה הבימה נימה.

״״גירושין של בצחוקה ענתה האופרה !
היפה. הלנה

 לא לאופרה פשרה. לכל סרבה הבימה
 *. קיומה כל את לא אם להפסיד, מה היה
 הועד־הפועל מעובדי אבן־זוהר, מאיר אמר
 דה״ אדים של ואיש־אמונה ההסתדרות של

ה של הבלתי־מוכתרת הדיקטטורית פיליפ,
 היינו ללכת, לאן לנו היה ״אילו : מוסד

 אד־ הצגה. באמצע בית־הבימד, תא עוזבים
 בהם התנאים, את לבדוק מישהו יבוא רבה,

 עוד לעזוב רוצים שאנו ויראה עובדים, אנו
 שבכל אלא התיאטרון, בכך משרוצה יותר
כזה.״ מקום להשיג אין מחיר

 הכחיש אבן־זוהר תינוק. איננו אולם
 לערב ל״י 66 רק לשלם מוסיפה שד,אופרה

 ייאו־ משלמת חשבונו לפי התיאטרון. לקופת
 הוא הצגה. כל עבור ל״י 200מ־ למעלה פרה

חז לערוך אפשרות לאופרה שאין התלונן
התפ הבמה, סידורי כל הבמה. על רות

 הכניסה הוראות את וכן והתאורה, אורות
 שעה רק להכין יכולים הם לזמרים והיציאה

 הצגות כל למעשה, ההצגה. תחילת לפני
כלליות. חזרות הן הבכורה

 שום לה שאין זאת, לעומת טוענת, הבימה
 האופרה, של ושיגשוגד, התפתחותה נגד דבר
 שלה. חשבונה על נעשה הדבר שאין זמן כל

 לירות אלפי התיאטרון מפסיד חשבונה, לפי
המוסיקלי. דיירה בגלל לחודש

ה כל את הצדדים שני עורכים בינתיים
 שני לספטמבר. 22ב־ האחרון לקרב הכנות

 ביום, בו הצגה על מודעות פרסמו הצדדים
ההצגות. לשתי כרטיסים במכירת החלו

 שלמה היד, מה לדעת יכול אינו איש
טע את האחת האם שרה אילו עושה, המלך
מצי היתד, והשניה קולורטורי בסופרן נותיה

 סטא״ שיטת לפי רוסי, במבטא אותם גה
 למלא הציבור יצטרך בהעדרו ניסלבסקי.

מקומו. את

ם שעי פ
ן ו ב ד ע ב ח צ ת ד ר ל—ב ב ג ו )11(מ

 בנסיון טרקטורים, בחול חפרו השבוע כל
 הרצח במגרש נוספות גופות לגלות שתא

ממוש חקירות נמשכו השבוע כל בבת־ים.
 שווא בנסיון במשטרה חקירה בחדרי כות

 אמנם, האמת. כל את האמת, את לגלות
 מכי חדשים שותפים נעצרו השבוע במשך
 כמד, נודע לא עדיין אך הרוצחים, נופיית

 בתדאות זו. חברה ידי על נרצחו קורבנות
 המשטרה אך שלושה, על המשטרה יודעת

הידים. לאיתן נוספים מעשי־רצח 5כ־ מיחסת
 כספים השגת היתד, הכנופיה של במטרתה

 ל״י. 1,600 מצאו ארצ׳יק אצל מקורבנותיהם.
ש מטרי, אל מוחמד הערבי, הירקן אצל

ביפו, ביתו ליד מנופץ־ראש בשעתו נמצא

 אחר אולם כל בוזל־אביב אין למעשה *
ה בהיקפן האופרה להצגות להתאים היכול
•י נוכחי.

 כמת להיתדע זמן להם היה לא ל״י. 7 רק
הם : הסבל סעדי, אחמד אצל היה כסף

מבי היו אשר הסוכנים, של שכרם נתפסו.
 הוא גם המתת לבית הקורבנות את אים

 למשל, ארצ׳יק, את : התנאים לפי השתנה
 זאת שהיתה משום ל״י, 30 בעד הביאו
מהאחרות. יותר מסוכנת פעולה

הע מן אחד תיק כמעט הושלם בינתיים
 התחלת לשם לבית־הדין יועבר והוא שרה,

בי החשודים, שאר את המוקדמת. החקירה
 רוזר, ,1 מספר נאשם של הגמדת אשתו ניהם

מש יד, בכל אצבעות 6 בעלת ערוסי, לוי
ולעדים. לנאשמים :למיין המשטרה תדלת

נוער
סן׳ ׳בפת ״מה לכ

 חתולים. האוהבים האנשים בארץ מעטים
 מתים. חתולים אוהבים אינם אלה ואפילו

 אחד לתושבי ביותר בלתי־נעים זה היה לכן
 תל־אביב, בצפון ביותר העשירים המבעים

 מתים החתולים החלו מה שמשום כשגילו
בחצרותיהם. מסתורי, באופן בסיטונות
 בין מסוכנת מגפה שפשטה חששו תחילה

 עם להתקשר ניסה אף מישהו החי. בעלי
במק נתגלה, אחד יום אולם הבריאות. משרד

הסוד. פתרון רה,
 צווחות שמע השכנים אחד י יסלק מי

 ראה החוצה, כשנזעק חתול. של איומות
 במקלות, מצוידים (5 בני נערים של קבוצה

 חיש שהחזיר בחתול, רבה בהנאה הולמים
החתולים. לבורא נשמתו, את מהר

 כך כל הצטער לא הוא הזדעזע. האיש
 בחצר מת חתול :אשתו על אלא החתול, על

 י אותו יסלק ומי צחנה, מעלה
מהר. חיש התפתחו חריפים דברים חילופי

המא למקהלת הצטרפו אחרים שכנים גם
 ובעיקר, ז חתולים להרוג מה לשם שימים.

? בחצרות אותם להשאיר מה לשם
 מן הנערים אע הוציאי. זו כפיית־טובד,

 התפרצו. ?״ מתלוננים עוד ״אתם הכלים.■
 את ששותים החתולים את הורגים ״אנחנו
 ׳כפת מה : ולסיכום שלכם.״ במטבח החלב

?״ בכלל לכם
 הנרגזים השכנים מחתרת. במקום

 מוטב ״אולי :מהם אחד מימל לסגת, נאלצו
אנ ויהרגו מחתרת משיפתחו חתולים שיהרגו

שים."

אדם דרכי
הומור רווש ארוכים. לחיים

בש זה היה מדאליה ליבה כשנתעוררה
 היא כבד. אסון אדם, כל בשביל כמו בילה,
מבלי אלה, הם חיים מין ״איזה : קוננה

 יכלה לא לבסוף השמש.״ אור את לראות
ל לניתוח, לגשת החליטה המצב, את לשאת
 שום היה לא זה בכל מעיוורונה. הירפא

 96 ליבה של גילה היה אלמלי מוזר, דבר
שנה.

 ליבה סבתה צהובה. וקדחת קמח
 בת בהיותה עברה הלבנה, ברוסיה נולדה

לגור מדאליה, למרדכי נישואיה אחרי ,14


