
 היו הועד חברי שבעת שאר החולים. בבית
מדי. עסוקים
 : האגודה של אחד חבר לפחות בגלוי הודה

 לריב כדאי לא אולי הרביץ. מי יודע .מי
אתם...״

מדיניות
באוסטרליה תקרית

 המין מן ישראלי, דיפלומאטי אינצידנט
ל נהגו בעבר ואשר בהיסטוריה, המקובל

 כשבועיים לפני אירע לדו־קרב, בגללו צאת
ה בית חבר באוסטרליה. אשר בסידניי
 כ" המשמש אלאם׳ א. האוסטרלי, נבחרים

הל אוסטרליה לידידות הליגה יושב״ראש
 העצמאות יום לכבוד חגיגי נשף ערך בנון,'

 חברי כל את השאר בין אליו הזמין הלבנוני,
 :המוזמנים בין בעיר. הקונסולרי הקורפוס

ורעיתו. לפיד אריה ישראל קונסול
 הקונסול מצא עמו, השמורים מטעמים
 לנשף להזמנה להיענות לנחוץ הישראלי

 אשר מדינה של העצמאות יום לכבוד הנערך
מר ואשר, יחסים אתה מקיימת ישראל אין
 אוייבת, למדינה עדיין נחשבת מאונם, או צון

 נכחו במקום רעיתו. בלוויית למסיבה הופיע
אוס אזרחים וביניהם וחשובים רבים אורחים
 היגרו אשר הלבנון, מיוצאי רבים טרליים

לאוסטרליה.
 כמה אליו ניגשו למסיבה, לפיד משנכנס

 כערבים׳ הנראים לו, ידועים בלתי אנשים
 פנים לשתי משתמעת שאינה בצורה לו הציעו
 פעמיים, חשב לא לפיד המקום. את לעזוב
״ההצעה.״ את קיבל

 השמועה כבבדים. לאורחים עלבון
ל בכניסה שנערכה הדיפלומטית התקרית על

 גם כמובן נכחו בנשף תוכו. אל גם הגיע אולם
 נושאי וחשובים, רבים אוסטרלים יהודים
 לנדה, אברהם מאלה, אחד חשובות. משרות

 שראה סאות־וואלם, ניו של הקבינט משרי
 ויצא אשתו את ליהדות,.נטל עלבון בתקרית

מחאה. לאות האולם מן
 המקרה, על הודעה לפרסם מיהר המארח

 מאורחינו ל״שנים שנגרם העלבון על התנצל
 מ־ שביקשו אלה כי טען ביותר״, הנכבדים

 לא ואף הליגה חברי היו לא לעזוב לפיד
ל ממוצא אוסטרלים לא אפילו אוסטרלים,

 לא זאת — האלמונים היו כן מי בנוני.
אלאם. סיפר

נת טרם המקרה על המלא הדין־וחשבון
ההיע עצם אולם החוץ, משרד בחוגי פרסם

 תמהון עוררה להזמנה לפיד של מצדו נות
 :שרת של מנאמניו אחד בציניות אמר רב.

 משא שם לנהל צריך שהיה יטען בטח .הוא
סוף־סוף, הערבים. עם לשלום סודי ומתן

הערכית כמחלקה
האוזן ליד פגז

 הערבים...״ עם מו״מ מנהל לא בימינו מי
בלבד. לסידניי מכוונת היתה לא ההערה

מחתרת
הקונדס מעשי

 מפעם מלווה שהיה הדרמטי, ציד־האדם
 הגיע הערב, בעתוני רעשניות כותרות לפעם
 שמה תל־אביב, בצפון קטן במרתף :לקצו

 בכר, שמעון של ידיו על אזיקים המשטרה
שברח המחתרת, במשפט 2 מספר הנאשם

דינו. נחרץ בטרם עוד
 :חיוב של צד גם בכך היה בכר, לגבי

ה מחוגים רבים, בו חשדו בריחתו, מאז
 על במכוון הוברח כי ברעיון, אליו קרובים

 השלטונות סוכן בו ראו ר,ם המשטרה. ידי
 להציל ממז על אותם הסגיר בחבריו, שבגד

עורו. את
 בישראל, בכר חי אלה, לחשדות בניגוד

 צבע עם יחד לפעם, מפעם מקומו את שינה
 הגיעו פעם מדי במקורו). (הג׳ינג׳י שערותיו
 ״ראיתי :בהולים טלפון צלצולי למשטרה

 ״זה ״I מהר בואו אוריון. בקולנוע בכר את
 ציל־ !״ נזוגרבי ליד בכר את ראיתי עתה

 שיצאה המשטרה, על נמאסו אלה צולים
ה הדג את לדוג רבה במתיחות פעם מדי

 אלה וכל שייתכן מסתבר עתה רק גדול•
מעשי״קונדס. היו לא

 אולי בערפל. לוטה עודו כולו הסיפור
 שנות־סוהר*. 12 כעבור רק הפרטים ייוודעו

ו למשטרה, רבה הקלה נגרמה בינתיים,
 אין עצמו. בכר לשמעון פחות לא אולי

 שבאו לשוטרים התנגד שלא אולי מקרה זה
לעצרו.

תולדות
ד1שח האסיר
וצ ודודות אדומות וצפורנים, שושנים

 והנעימה. הקטנה הדירה את מילאו הובות,
 תה, הגישה ומאושרת, חייכנית הבית, בעלת
 לשתות רצה לא שילנסקי דוב ויין. עוגות

 ששתה השלישי היום זה : תה מלבד מאומה
 פנימה, לזרום שהוסיפו חבריו עם בצוותא
 מאסר חודשי 14 אחרי שחרורו, לרגל לברכו

 (העולם החוץ במשרד הפצצה נשיאת על
ה ).781 ,787 הז

 : רק אמר המקרה, על לדבר מיעט דוב
מ עליו הדיון את להעלות שרציתי ״הדבר

 המעיד דבר קיימת, לעובדה עתה נהפך חדש
 היושב העם של המוסרית ההידרדרות על

 חרט שתמיד הנוער, של היד ואוזלת בציון
 והאידאליזם. הטוהר סיסמת את דגלו על
 מהפאטה״מורגאנה שד,התפכחות מקווה אני

 המעשה ואם תקדי^לבוא, שילומים ששמה
 על שכרי זה יהיה לכך, נדבה הוסיף שלי
המאסר.״ סבל

 בכלא בשהותו שקטים. משפחה חיי
 לריק. זמנו את לבזבז לא שילנסקי החליט
 גם למד ואנגלית, כלכלה משפטים, מלבד

 הזכות את קבל באסירים, הטפול שיטות את
 אל מכלא זה לצורך לנסוע רגילה הבלתי

הארץ. רחבי בכל כלא
 את למאסר חבריו עם הקים זאת מלבד
 שנשא מעשיהו, במחנה האסירים תיאטרון

 למענו כתב מעשיסרון, המקוצר השם את
 של ומותו הבית לוסש בשם מחזות שני

מרביהר. אבריסל
 ? לעתיד תכניות לעבר. שייך זה כל אך
 הולך אינו. החריפות, לדעותיו בניגוד דוב,

 (אחרי עבודה למצוא בדעתו יש בגדולות!
 הקבלנים, איגוד כמזכיר הקודמת, שעבודתו

 חיי לחיות אחר), ידי על בינתיים נתפסה
 ילדיו ושני רחל אשתו עם שקטים, משפחה
 בן ושמןאליק הארבע בן יוסקה הקטנים,

 יושב אביו בעוד נולד אשר החדשים, שבעת
הסוהר. בבית

ישראלה מסע
שבורה לא גאווה
 מצלצלים,״ אין אבל מכתב׳ לשלוח ״רצינו

ל שנשלחה גלוייה על ישראלה אנשי כתבו
 שלה מילימטר כל אשר הזה, העולם מערכת

צפופות. באותיות מכוסה היה
 שפגשו ירושלים מא/ק וימאים הגלוייה,

 את עברה הרעועה הספינה !סיפרו בסירה,
 בדרכה ההפוך, בכיוון הפעם׳ — גיברלטר

 בנמל קצר זמן רק חנו הם לארץ. חזרה
 ל־ בדרכם ממנו המשיכו בספרד, סיוטה
 תוך ארצה להגיע מנת על באיטליה, מסינה
ימים. חודש

 לאנשי גאוותם. לא אך — נשברה ספינתם
סי על ארצה לבוא להם שהציעו ירושלים,

 מפקדה פרידמן, יורם השיב האנייה, פון
 יותר אינה אם ואפילו ״הספינה, : הסירה של

 הימאי. של גאוותו היא טון, 5 בת מאשר
 בסכנת נהיה כן אם אלא אותה, נעזוב לא

טביעה.״
 פרט אחרת, עזרה כל לקבל גם סרבו הם

 ״עשו הכרחיים. מזון מצרכי של לכמות
ל שלום מסרו — אחד דבר רק למעננו
ה על שהחברה להם והגידו בארץ ידידינו
גובה.״־

 .כן :המסע יוזם לויצקי, שלמה הוסיף
 יחשבו שלא להם תאמרו אחד. דבר עוד —

 מתחיל. רק הכל — להיפך הסתיים. שהכל
ולא — נקיים עוד העולם סביב מסענו את

רגילות. שנים 9 בארץ, הנוהג לפי שהן, *

!״ הרחוק בעתיד

פשעים
IL CAPPELLO NERO

אי יוצא תחתון עולם־ טיפוס היה ג׳וליו
 מ" יתירה, ברווחה עצמו׳ את שקיים טליה

 שונים. מעוניינים ומן אל זר מטבע הברחת
 יתוש ג׳וליו את עקץ מספר חודשים לפני

 כי למסקנה הגיע והוא הפרטית היוזמה
 הראשון: מעשהו עצמאי. להפוך שעתו הגיעה

או דולר* אלפים עשרת הברחת על החלטה
 פעולתו תקופת משך באיטליה צבר תם

ארצה. כמבריח,
ל לא החליט המבריח״שהגיע־לעצמאות

ה אלפינד ־עשרת את לייבא קרנו, את סכן
 את שתבטיח לא־מקובלת, בצורה דולר

מצד מיותרת הפרעה ללא ארצה עלייתם

 בן" לעיסקה הכניס הוא הכלכלית, המשטרה
 הידוע הוא׳ אף איטליה יוצא •רחוק, דוד

 לבן־ הבטיח ג׳וליו בלבד. הפרטי בשמו
 יסייע באם המוברח מהאוצר רבע גוידו דוד
בביצוע. לו

ב כשעמד, לרשת. מ?ןכר מגבעת
 הנוסעים אניות מגדולות אחת שעבר שבוע

 ג׳וליו הכבש מן ירד חיפה בנמל הישראליות
 הומבורג** מגבעת חובש אלגנטית, לבוש

מוגבהות. שוליים ומעוגלת שחורה
 רב זמן התנוססה לא ההומבורג מגבעת

ה לרשת קרב הוא ג׳וליו. של ראשו על
ל האניות מן היורדים בין המפרידה תיל

 לעבר במגבעתו נופף בנמל, פניהם מקבלי
השני. מהעבר לו שהמתין גוידו

 להתקרב הספיק תמה ששוטר״מכס לפני
 של ראשו לעבר הרשת, מעל ההמזבורג עבר

ב החדשה מגבעתו עם שהתרחק גוידו,
מובנת־מאליה. מהירות

ג׳וליו, את הפתיע ואילך מכאן שקרה מה
 וג׳וליו גוידו של חבריהם את כך כל לא

 כי שהבין גוידו, התחתון. ולעולם למקצוע
 "%ל הופיע לא מרבעו, השלם האוצר טוב

 מגבעת עם נעלם ג׳וליו, עם היעודה פגישה
 שטרות עשרה הכילה שבטנתה ההונזבורג

מרשרשים. דולר אלף
 אחר עוקב החל מדעתו, יצא כמעט ג׳וליו

 על שהופיעה שחורה הונזבורג מגבעת כל
אחר חיפושו ברחובות. ושב עובר ראש

il capello nero ,המגבעת (באיטלקית 
 מבריחי בין השבוע לבדיחת הפכה השחורה)

 למצוא למדי פיקח גוידו כי ששערו הארץ,
מ דולר אלפי לעשרת יותר בטוח מחבוא

 הטיל, אותה הומבורג, מגבעת בטנת אשר
 שנזדמן הראשון האשפה לפח לודאי, קרוב

 מספיק גוידו בידי כעת יש הכל, אחר לו.
 בכך׳ יחשוק באם לעצמו, לרכוש מזומנים
חדשה. הומבורג מגבעת

חיים דרכי
הצנחן אוד•

 פערה ממול המרפסת על שעמדה האשד,
 על :מאימה עיניה ואת מתמהון פיה את

 השלישית, בקומה לרחוב, מעבר המרפסת
 ובן השנתיים בן אודי ילדים, שני שיחקו
היה לא המשחק השלוש. בן זוהר, דודו׳

 בש׳וק ישראליות; לירות אלף 25כ־ ♦1
החופשי.

 המבורג, הגרמנית העיירה על׳שס *•
ש אלה מגבעות בתפירת התמחו שכובעניה

 ולאנשי לדיפלומטים לחובה מגבעות הפכו
מבוססים. עסק

 אותו העמיד כסא, לקח אודי :הרגילים מן
 י על לשמוו* וניסה עליו עלה המעקה, ליד

משקלו. שיתי
 עיניה את עצמה האשד. נכשל. הנסיון

באימה.
 י ב" לחש לחדר־האוכל, נכנס הקטן זוהר

״ואבוי ״אוי :נמוך קול  שולזינגר, תמר !
 החתירה הכף, את הפילה אודי של אמו

 למטה.״ נפל ״אודי ?״ קרה ״מה :כסיד
באימה. זעקה היא

ת ט י שב השיח על המצח. על ש
״אמא!״ : בקול בכה אודי, ישב הקיר תחתית
מ הוער מונית, נהג אודי, של אביו

 את להרים כדי הספה על העמוקה שנתו
 להדסה. במהירות להסיעו השיח, מן הילד

 :גופנית פגיעה לגלות לשווא עמלו הרופאים
ו בריא אודי היה המצח, על שרטת מלבד
שלם.

ה בבית ימים 3 • בילה זהירות׳ ליתר
(ש נוספת הזדמנות לרופאים נתן חולים,

פגיעה. סימני בו לגלות הוחמצה)
אי בן־יום נעשה בה לשכונה, כשחזר

 כיסא לקרב שוב ניסה מפורסמת, שיות
ה כשרון מיעוט בגלל הגזוזטרה. למעקה

 לפשע שותפו זוהר, זה היה שלו, נאום
מ התכופות התכופפויותיהם את שנימק

 של העצבנית אזהרתן למרות למעקה, עבר
 שבר ולא נפל אודי ? יש ״מה :האמהות

״הראש את לו  הרופא שלדעת העובדה, !
 הפראקטיקה כל משך יחיד מקרה זה ״היה

תו.1א עניינה לא שלי״,

החי
הצהבה מדעי

הסטו הסתדרות בטאון הכריז בירושלים
 שירי לכתיבת פרסים תחרות על דנטים
 פרופסורים מספר יפסקו טיבם שעל אהבה,

לספרות. ומרצים
מעמדית תת־הברה

שהו הפלחים, אחד טען אפק בקיבוץ
 ללכת באי״נכונות המזכירות. ידי על אשם

 כי אחרים, בענפי־משק הטרקטור עם לעבוד
 לכרם׳ אותו מכתנים אם אפילו הטרקטור,

לפלחה. מעצמו הולך
□,המס משד□ צחק,

 הפנים משרד עובדי ועד הבטיח בירושלים
 היתולי חומר כתיבת על שני כפרס להעניק
ב להעלאה המלצה המשרד׳ עובדי למסיבת

שלמה. דרגה
בה •□וד שחת בודה

 תור ללא שהתפרץ אדם נשפט בטבריה
 ימים חודש משך לפקח קופת״חולים למשרד

מקום. באותו התור על
אלחוט• טי□

 על" החשמל חוטי נותקו האח בדרום
טוס. שהנסיך אלמוני מטוס ידי

אש בלי עשן אין
בהתפו" קשה שנפצעה אשד, מתה ביפו

שעישנה. הנרגילה צץ
טוב ט9מנ טוב ש□ טוב
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