
 בינתיים תצטרך לא לבנון ״
ראש התו׳רכית-ןןיראקית. לכרית
 באיאר, לג׳לאל הסביר הלבנון נונזשלת

בביי השוטף ביקורו בעת תורכיה, נשיא
ם כי רות, מי מטע תו תהיה מדיניים״ .  מדינ

שתוב לאחר רק לברית להצטרף מוכנה
שכנתה. סוריה של עמדתה הר

שלי גוש הקמת על ידיעות ,
 ל- כנראה תפתננה כעולם שי

בי לאחר הבא, בחודש עתונות
 בורמה ראש-ממשלת של קורו
מי שלושת בואשינגטון. או־נו ח י
 ראש נהרו, הודו ממשלת, ראש : הברית

טו המרשל יוגוסלביה, ממשלת  וראש טי
ו בורמה ממשלת נ ד  : הברית .מטרות א

בתחילה. לפחות כלכליות,

 ופושעי־ מחפשי־הרפתקות ,נאהבים זוגות
מין.

 התכונן בתו, את עתה זה שהשיא ארזי,
 לשכת של סגורה פגישה בפני להרצאה

 זו הרצאה לנצל דעתו על עלה בני־ברית.
 לאום, אדם בין השנאה רוח נגד להטיף כדי

 השנאה של האיומות התוצאות את להיכית
 מים־ כמה מתיקיו לקט כך לשם העיוזרת.

 לידיו שהגיעו מיסמכים — ישנים מכים
 טננבוים, יהודה שמו היה אז שנה. 22 לפני
 במשטרת כמפקח ההגנה בשליחות כיהן והוא

המח מנהל :הימים באותם דרגתו המנדט.
(א״י). פלשתינה משטרת של המדינית לקה

ש ענ הי ל ״. ״ ה ת מי  ארלוזורוב חיים ב
 בשעה ,1933 ביוני, 16,־ד בליל נרצח
 ארלוזורוב, סימה אשתו, עם טייל עת ,10.15
 של ימה שפת על קול־ישראל, עובדת כיום

 מה שאלו אליו, ניגש שמנמן גבר תל־אביב.
 יותר, נמוך שני, גבר בפנס. והאיר השעה

המת לעבר כשפנה ארלוזורוב אקדח. שלף
 דרך ברחו השניים והרגו. הלה ירה נקש,

המוסלמי. בית־הקברות
 יד,ודי,ש, שלושה נאסרו. ימים ארבעה כעבור

 את שניהל האיש סטבסקי, אברהם ביניהם
ה על־ידי שאורגנה הבלתי־חוקית ד,עליה
 ניגש המאסר בשעת *. הרביזיוניסטית תנועה

 :במלים. בשיחה ופתח טננבוים המפקח אליו
 ?״ זה את עשית מדוע ! ״ר-צח

 השתכנע בלבד שעות 24 כעבור אולם
 על־ידי בוצע לא הרצח כי ארזי־טננבוים

 רצח זה היה לא ושבכלל וחבריו, כטבסקי
 הבריטית, הבולשת כי גילה הוא פוליטי.
יעי את לציבור להוכיח מעונינת שהיתר,
עוב טישטשה פגומה, חקירה ערכה לותה,

 כמה כעבור חשובות. עדויות ביימה דות,
האמי הרוצחים אחד כי לו נודע חודשים

 ביצעו וחברו שהוא הודה ערבי, אסיר תיים,
 ראוה שלא האשד, את לאנוס כדי הרצח את

 זה, באסיר טיפלה הבולשת בחושך. בבירור
מהודאתו. ב• לחזור אותו הכריחה
בבית־ד,מש סטבסקי נידון זאת בכל כיצד

 לחוק״, בהתאם במיתה ״להיענש המחוזי פט
 ? הערעור בשעת רק הוכחות מחוסר זוכה
 מולו להעמיד הבריטי הקטיגור הצליח כיצד
הוכחות? של אדיר בנין

ם ,.אובל ח ם״. ל רי ש מו  ארזי קבע ה
 בארץ שהשתררה השנאה אוירת :בהרצאתו

 שיקרו אנשים ציבורית. למחלת־רוח גרמה
 פשוט אלא ברורה, בתנה מתוך לא בסיטונות,

 ש־ עיוזר באופן עצמם את ששיכנעו מפני
 אמר אשם. אמנם ד,רביזיוניסט סטבסקי

 אותם. הכרנו שכולנו עדים ״היו :ארזי
 עדי היו הם שיקרו. שהם האמין לא איש

דב שראו ובתמים באמת האמינו הם אמת.
ראי.״ שלא רים

 קדם : זו לשנאה ארזי, לדעת הסיבה,
 ארלו־ נגד רביזיוניסטי מסעיתעמולה לרצח

 ״איכל ״שרץ״, השאר, בין שכונה, זורוב,
 ה־ גילה לא הרצח למחרת המושלים״. לחם
 או צער של סימן כל הרביזיוניסטי עתון
 איטומטי, באופן אויביהם כל הגיעו לכן אבל.

הרוצחים. היו שהם הבלתי־מוכחת למסקנה
 עלה לא הביתה, מהרצאתו ארזי כשחזר

העוב חשוב. משהו שאמר כלל דעתו על
 המיסמכים ברבים. ידועות היו שהזכיר דות

 גם אשר הרצח, במשפט מוצגים היו שציטט
 כי ידע לא הוא כעד. בו הופיע עצמו הוא

 הנאשם אחימאיר, אבא רק לא נכח בהרצאה
 איש־ גם אלא המשפט**, של השלישי

 וגידם ודתיק עתונאי הנדל, גרשון הבוקר
רביזיוניסטי. עבר בעל

 פרטי כולו. משולהב למערכת, מיהר הנדל
 והיה מזכרונו, מכבר זה נשמטו המשפט

 גדול. עתונאי סקופ שבאמתחתו לו נדמה
הפסי ההשערות על לכתוב הרבה לא הוא

 בעובדות התרכז . אלא ארזי, של כולוגיות
 בעמוד בכתבת־ענק היום, למחרת שמסר.

 כאילו הרושם נתקבל הבוקר, של הראשון
 וגילה ההגנה מראשי אחד סוף סוף בו חזר
״עלילת־הדם״. על הנסתרת האמת את

ד ו ח ד ת ר מן ש ב ז י ר ד זה היה מ
 שרתחו מים של מדוד המכסה הוסר כאילו

 עבר. מכל הותקף חסר־ד,אונים ארזי רב. זמן
מנחם רמת־אביב. מלון על צבאו עתונאים

 בעיקר קטן, בקנה־מידה הימים באותם ♦
 עולים של קטנות וקבוצות העברת על־ידי
הצפוני• בגבול

ת מחוסר ששוחרר ** י המש באמצע הוכחו
עצמו. על להגן אפילו שנדרש מבלי פט,

 והמועמד מפא״י שר העיקרי התותח גוריון, הן דויד •
אישית בחירות כמלחמת יפתח הבאה, הממשלה לראשות

ריון, בן .8שבועיי בעוד בר המבלה גו ם שעות כמה כיוס נ  במטה ביו
ם יופיע מפלגתו, שבועיי ת הבחירות מועד שלפני האחרונים ב ת באסיפו  המוניו

שוב מרכזי בכל  למעלה מפא״י תוציא בלבד אלה אסיפות ארגון על בארץ. הי
ליון ל״י. ממי

 הכלליים, והציונים מפא״י הגדולות, המפלגות שתי •
״העלולות הפצצות פרטי הבחירות. לקראת ענק״ ״פצצות מבינות

המפ מנגנוני בסודי־סודות. נשמרים הטלתן, ותאריך הבוחר״ דעת את לקבוע
 את להטיל שיוכלו כדי היריבה, המפלגה פצצת תוטל מתי לברר מנסים לגות

 המפלגות שתי : קריהעי החשש הצורך. לפי יותר, מוקדם או מאוחר פצצתם
הן את להטיל רוצות אינן תי מדי. מא;חר פצצו

 הבחירות כמלחמת הראשונה הפצצה תאריך כי אם
הבחירות במלחמת האחרונה הפצצה הרי ידוע, אינו עדיין

ת ייפתח זה ביום ביולי. 19כ־ כנראה תוטל מפא״י של  קו־ חגיגי
צועו האחראית החברה ידי על ירקון־הנגב, הצינורות  מקורות חברת : לבי
בארץ. היתה לא שדוגמתה לחגיגת־פאר ל״י אלפי עשרות כמה שהקציבה

להתגבר עלולה בלכי״ט ההתיישבות למבצע ההתנגדות 0
 שתסתמך ההתנגדות הבחירות. אחרי ותעלם תחלש אך הקרובים, כימים

ם על בעיקר שועיו״ ״ילד נגד במסע־הבחירות חלק היא כלכליים נימוקי  של שע
* גייייו■ בן

פרו־סובייטיות לגיסטות הקרובים כימים תצפה אל •
 על־ידי אלה בימים הוזהר אל־נאצר עבד גמאל מצריים. מצד נוספות

 כדי נעשה הוא אס גס לברית־המועצות, צעד־אהדה כל ני המערב שגרירי
שפיע המערב, את להכעיס ה דעת על מ

 עצמה מצריים וממשלת המצרית קהל
 צפויים, בלתי קשיים בפני לעמוד עלולה

פו כשתצטרף  לברית בגלוי, דבר של בסו
המערב. עם הגנה

העם
^ילה:הגורליהל :3|

 המלים ישראל, אזרחי של רובם לרוב
 כלום. ולא אומרות אינן ארלוזורוב״ ״משפט
ה ונהרג כשנורה נולדו טרם צד,״ל מגויסי
 תל- של ימה שפת על הצעיר הציוני מנהיג
 הישן. ■המוסלמי הקברות בית לרגלי אביב,

 הנוכחיים ישראל אזרחי ממחצית למעלה
 מתוך — בכלל אם — המאורע על שמעו

 ומאת־ פולניים עיראקיים, גרמניים, עתונים
 בתל־ רחוב הוא ארלוזורוב כיום קאיים.
 וממושקף שחרחר גבר של תמונה או אביב,

הקיר. על
 אשר חשוב מעוט בישראל ישנו אולם

ה החוזיה עם בלבו קשור ארלוזורוב רצח
פו מהפכה חולל המעשה חייו. של מרכזית
 הציונית בתנועה האדרה הרעלת ליטית:

 הרוב בעיני הפכו הרביזיוניסטים תקנה. ללא
הפ מפא״י מתועבים, רוצחים לכת המפא״יי

רצ למפלגה הרביזיוניסטי המעוט בעיני כה
חנית.

 הציונית ההנהלה של היושב־ראש רצח
 שלמה שורה של בחייהם גם מהפכה חולל

: פרטיים אנשים של
 יורשו, בפני השער את פתח הוא •
ריון, דויד  טראגי לילה אותו עד שהיה בן־גו

 ארלוזו־ חיים של והמושבע העיקרי יריבו
בעולם. הטובים הקשרים בעל המדינאי רוב,

- ד:,:־

 מיידית להתערבות צפה *
גבוה בדרג והפגישה במקרה האמרשלד דאג האו״ם מזכיר של
תו תתקייים. לא ומצרים ישראל ין5  כוללת האמרשלד של התערבו

מתו שייקרא הבמחון מועצת של מיוחד כינוס  משני אחד אף בקשת וללא הוא ביז
בדבר. הנוגעים הצדדים

 האחרונות בשנים שנתרכזה החדשה ההתיישבות 0
היליל :.ימזוחה הארץ לצפון תשט״ז בתחילת תופנה הארץ, בדרום

 עלול לחקלאות ההולכים העולים מספר שאן. בית ועמק והמזרחי הדרומי
 הגדול האחוז שהוא מ״ז,בתש העליה מכלל אחוז 60כ־ אלף. 20ל־ השנה להגיע
ת ההולכים של ביותר שבו הנה. עד העליות בכל להתיי

ישובים !6 יוקמו זו שנה של האחרונים החודשים בארבעת
. ם י ש ד ת והשאר לכיש בחבל 11 ח שקלון שבע, באר בסביבו שוב ובערבה. א י

הקיבוץ של מקובצת שיחידה לאחר באילת, כנראה יוקם המאוחד הקיבוץ של
ם שירדה המאיחד לכך. התנאים את תבדוק לאילת, אלה בימי

הפרוגרסיכים מראשי לאחד הנוגעת שחיתות פרשת *
א פ ק ו , ת ר ר ק מ  מחוכם. פרוגרסיבי תמרון עקב הבחירות לאחר רק תפורסם ב

ע עומד אשר שורת־המתנדבים, בבטאון כנראה, תפורסם, הפרשה  בעוד להופי
בערן. כחודשיים

יופעל האקסטרניות הבגרות בחינות על מוגבר פיקוח 0
ל ח ך ה ו מ ה מ נ , ש ו כו נבחנים עשרות כמה כי ׳שנתגלה לאחר ז ת ז בתעודו

ת את שיעברו אחרים נבחנים שלחו הס : תרמית מעשי על־ידי בגרות הבחי,ו
ת דיקתב עתה יעברו הנבחנים בשמם. הו ביותר. קפדנית ז

הכדורגל התאחדות ליד העליון הדין בית של סמכויותיו •
ו ר ד ג ו ב3 י ו ר סוח את עצמם על נטלו משפטניח שכמה לאחר ק ת תקנון ני  בי

הדיו.

ארזי מעורר־סערה
סופה קוצר רוח, זורע

 הפוליטיות הרגליים על העמיד הוא •
 משה בשם צעיר ארלוזורוב, של מזכירו את

 עד נחשב שלא שרת), משה (כיום שרתוק
בלבד. טכני לכוח אלא אז

 קצין של לגדולה עליתו את סימן הוא •
 בכור עוזר־מפקח־מחוזי המנדטורית, המשטרה
 הנאשמים נגד החקירה את שניהל שיטרית,

 מרכז עם הדוק מגע תוך הרביזיוניסטים
 של בחדר־השינה שניצר מגע — מפא״י

 ג׳וזף ברנארד דוקטור הסוכנות, עורך־דין
יוסף. דוב הפיתוח שר כיום —

הת ארלוזורוב רצח משפט על הקרב בימי
 נקבעו מפא״י, של הנוכחית הצמרת גבשה

 וימין. שמאל בין היום עד השוררים היחסים
 זו, בפרשה חקירה של רוח הזורע כל לכן,

ציבורית. סערה שיקצור טבעי
במפ לגמרי השבוע, התחוללה כזו סערה

 כמה משך הסתירה ישראל,. בחוצות תיע,
 החשו־ הפוליטיים המאורעות כל את ימים

 את החזירה בחירות, ערב של בים־כביכול
להלן). (ראה אחורה. שנה 22 ישראל

היסטוריה
ישני□ כלבי□

פת מזהיר ״1 לשכב ישנים לכלבים ״הנח
 ארזי, יהודה למד השבוע נבון. אנגלי גם

 הירקון, שליד רמת־אביב מלון מבעלי אחד
קבו כלבים לגבי יותר עוד נכון הדבר כי

ב הקבור הכלב לגבי מכל ויותר — רים
ה התל־אביבית, שפת־הים של מסוים קטע

 שאינם מתרחצים על היום בשעות אהוב
על הלילה ובשעות חידקים, מפני חוששים

923 הזה העולם


