
רומק

בין־עירוני מוניות שרות
״ 3 י ב א

ת ל ח א מ •

 ה נ ש
ה ב ו ט

, ה י ת ו ח ו ק ל ה ל י בר ה ח י ד י ד י ו

 ס ק ט ר ו פ ס
להלבשה האלגנטית החנות

 ולגברות לגברים
 לקוחותיה את מברכת
 טובה שנה בברכת
23 אלגבי רחוב תל-אביב,

 חפים מפעל שלאיגרות 10
936 תשבץפותרי כין יוגרלו

ר• .1 מאוזן:
 היא כי סבורים בים

ה מן נוחה יותר
אבן .5 ; מקלחת

 גם רצח וכלי יקרה
 ; בית לכל .8 ! יחד
 ; נוזלים עמוד .10
 ר׳ של עיתונו .12

 אשת .14 ;בנימין
מו .17 ; הפרעוש

ח חושם .18 ; נים
 משק .20 ! ראש סר

 בלי •21 ;בפרוזדור
 .22 ;לרגליו נעליים
שבסי סתר אגודת

 בוכרון־יע־ היה סה
אינ .24 ; בעיקר קב,

בעב אבל קובטור,
 חיוני חלק .26 ; רית

 .28 ;הצבאי בחגור
 : הקיבוצים מאוכלס

 בן היה יוסף .29
ה שמו .30 ; כזה

 מפא״י ח״כ של פרטי
 דיאלוג, .33 ;אבריאל

 ;בעברית הוא גם
האח מגיבוריו .35

 עג־ ש״י של רונים
ה מן אחד .37 נון;

 ; במרחב ז־נע־ארו מגן־עדן יצאו אשר נהרות
 ; הספרים ספר .. 11 ; קול להשמעת היוני .39
 ;בארמית מוני׳ אל פלוני •43 ; הרבה .42
 .46 ; :הירושימה 1 לסורגי־ שעבר מטבע .45

 פצ־ ,49 ;דיו ל סיבי .47 ;למשל מדגסקר,
 ה־ מפצצת קלה האטום, מפצצת קשה צתי

גיבנת. מין 50 ; קובאלט
רכוש; על מדינה, ה ממסי אחד .1 : מאונך

 שני בין להפרש ז ״4 ; פרסה .3 ;ארג .2
 ; שד .7 ;גרון ל ובד רובה בכל .6 ; סכומים

 מפרש .13 ;טאן חושי! .11 ; פארויק בן .9
קו תכונה .15 ; התורה  .16 ; כביכול רת גי

נופלים, ממנו .17 ; גמדים! שבעה של אהובתם

 היא •21 ; פח .19 ; הפחת אל כלל׳ בדרך
 חותן .23 ;היוונים מצביא ראש את כדתה
 .30 ;רשמי מכתב .27 ; שקט .25 ;משה
 ברל .31 ;הצרפתית המהפכה מעקרונות אחד

 ?,2 ; לכנסת הבחרו עד בראשה עמד לוקר
 הוא גם בגין לפי .34 ; הכיפורים יום מטרת
ה שמו .36, ; ארץ־ישראל של גבולה איננו
 .38 ;קיי קומיקן קולנוע שחקן של פרטי
 אטומים שני 43 ;אוחז .40 ;יהודי דת כהן

 ; דלק חברת 44 ;חמצן אחד אטום על מימן
 ת״ח, שנת רק לא .48 ;כן גם ציילון, .46
 רציחות שנות היו זאת שנה גם אם כי

חמילניצקי.

)5 מעמוד (המשך
 יוסף שייך ממקומם. לזוז מבלי משמרתם
 שאין ראה — הפעולה מפקד — אבו־גוש

בשו לפגוע לערבים מרחוק רמז סוף, לדבר
ב שפגע דבר — בפניה ירקו הערבים טרת.

שק הבריטים, של הג׳נטלמניים רגשותיהם
השוטרת. הגברת על להגן מו

שר מה בדיוק זה מחומשת. קטטה החלה
 לשווא. זמנו את איבד לא השייך יוסף. צה

 (סימן !״*יאממה ! ״יאממה לקרוא החל
 מ־ יצאה גאולה גאולה). עם מראש מוסכם

 פרנג׳י, לבוש גבר לפניה ראתה חדר־הרחצה,
 לשם שהוכנס השחור מעילו בדש פרח עם

ש היכר סימן — עצמו רומק של בידיו
 יוסף את הכירה לא גאולה כי בסדר, האיש

מקודם.
במכו גאולה ישבה אחדות דקות כעבור

 בתת מזויינים יהודים, לח״י אנשי בין נית
מראש. שהוכן סתר למקום הובאה מקלעים,
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ושתיקה עינויים ט?קות, .

 הפנטזיה, שנתקיימה במקום בית־החולים, ף*
הרחצה בחדר המתקוטטים. נעצרו

והמשמר הפסק ללא לרדת המים המשיכי
 שעבר מאחר ממש. מתרחצת שגאולה שוכנע

 על ענתה לא שגאולה ומאחר מדי רב זמן
 להד הדבר הביא להזדרז, המשמר קריאות
ה חדר לתוך להציץ האנגלים של דרזותם
רחצה.

טו של לגיוסם הביאה המפגרת זריזותם
 של בראשותם הבריטית, הבולשת קציני בי

וקוטון, בריינס המילטון, וזדווד, קרטיס,
הערבית המחלקה את נהלו האחרונים שני
הבולשת. של

הו רעש, בהקמת שהואשמו הערבים שני
 כל בבית־לחם. מיוחד למעצר בינתיים עברו
שע תלשו רגליו. על מלקות ספג מהם אחד
 מתחת שרפום מלובן ובברזל ראשם, רות

 הערבים לשוא. היה זה כל אך השחי. לבית
בערף,״•״ ״מוש המונוטונית בהכרזה המשיכו

 — אבו־גוש יוסף — הפעולה מפקד את
 את מראש שחזה רומק ביפו. קוטון עצר

המש הקירבה בגלל — השייך של מעצרו
הע — המתקוטטים שני לבין בינו פחתית

וכ מרכזי נשק מחסן הבזק במהירות ביר
 המנזרים לאחד נפץ חומר של רבה תמ

 של מידידיו אחד עמד שבראשו שבסביבה,
רומק.
בתפ כהיותו לתל־אביב. ברח עצמו הוא

 באבו־ הקיימת הקרן של קרקעות מודד קיד
 עם המסחריים קשריו היו והסביבה, גוש
הסבי תושבי כל למדי. ידועים יוסף שייך

מקס. בשם הכירוהו השלטונות ובכללם בה
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הבולשת כידי .

 ערב באותו פגש לירושלים, חזר שרומק **
 הבריטית בבולשת ששרת יהודי בסמל (ש*

ישר במשטרת מכובד בתפקיד קצין (היום
 ביתו הוקף 6 בשעה בבוקר למחרת אל).

 ציודה על בריטית משטרה יחידת על־ידי
ה בראש מוקשים. ומגלי משוריינים המלא,

קוטון. האנגלי עמד רהחב
 הביע פתוחות, בזרועות אותם קיבל רומק

 כי על השתוממותו את מפתיע בגילוי־לב
 שבועיים ״זה רב. כה באיחור הגיעו הבריטים

 שעמום ״ומרוב אמר. לכם,״ מחכה שאני
לתל־אביב.״ נסעתי בירושלים
 בבולשת, הערבית המחלקה איש קוטון,

 הפס-ק סבלנותו, את איבד הומור, חוש חסר
 : קצרות הודיע רימק, של התבדחויותיי את

 בירושלים, ביותר המסוכן האיש הנך ״אתה
האחרון.״ יומך הוא היום אבל

תע לפני הבריטים עמדו הראשונה בפעם
 רק פתרונה. את מצאו לא רב שזמן לומה

ה החלו אבדגוש קב־צת של מעצרה עם
 הטי־ פתאום נעלמים כיצד להבין בריטים

 טהורה, ערבית בסביבה הפועלים רוריסטים
האדמה. בלעתם כאילו

 מומחים מקהיר, מייג׳דים ארבעה הוזעקו
בא הבולשת ראשי עם יחד הערבים. לבעיות

 כולם אולם העצורים. את לחקור החלו רץ
 בחקירותיהם, נוסף צעד אף התקדמו לא יחד
בידי שנמצא שהאיש לדעת השכילו לא אף
 הבלתי־ השייך אלא אינו ״מכס״ בשם הם

 והמארגן היוזם אבו־גוש, ערביי של מוכתר
הערבית. החטיבה של

 של מיוחד חקירות למרתף נשלח רומק
הוח בו תא לאותו רמאללה, בכלא הבולשת

דפנות את מיד בדק הוא אבו־גוש. יוסף זק

 ! אנוא ! אמא *
יודע. אינני •*

 כהלכה, מוסוים בנ?יקרופונים הבחין התא,
 בגללו כי לגדפו החל ומיד ליוסף, רמז נתן
 בטאבו להעביר קרקעות לו יש וכי נאסר הוא

 ברשימה תמיד יהיה הסוהר מבית וכשיצא
המשטרה. של השחורה
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מתערב העליון הערבי הוועד ״

 או־ כל במשך במרתף. רומק ישב ימים ס■
4 צול בחקירות יוסף עם עמד זמן תו 0

אר ומשלחת בארץ הבולשת ראשי של בות
 המתקוטטים שני מקהיר. המייג׳רים בעת

בנפרד. נחקרו
 ופצעים עינויים וסימני קשות הוכה יוסף

 הערבי מהוועד נכבדים גופו. כל על נראו
 נועם, בדברי עליו להשפיע ניסו העליון

לשי נ-טה אינו שיוסף ראו כאשר אולם
בוגד. לו וקראו בפניו ירקו — פעולה תוף

ה את נגדם הסיתו אותם, חקרי יום יום
 שיוסף היחידי המשפט הפליליים. פושעים

 ״ידב״ : היה מפיהם הוציאו הערבים ויתר
״בערף מוש — חוני  — ישחטונו אם (גם !

!). דבר יודעים איננו
הברי .1947 בנובמבר, 29ה־ בא בינתיים

מל החלה הארץ. את לעזוב התכוננו טים
הכנופיות. חמת

¥ ¥ ¥
המבצר כיבוש .

 יוסף שייך ברח השחרור מלחמת פרוץ
 לפני אחד יום אדמיינסטרטיבי, ממעצר ^

 לפני התייצב יוסף להרגו. עמד שקאוקג׳י
לח״י. למפקדת שהביאו רומק,

 לח״י של מרכזי בסיס הפכה אבו־גוש
 ידיעות, להעברת ומרכז יהודה, הרי באיזור

 למחנית אספקה והברחת ותחמושת, נשק
בירושלים. לח״י

ה מבצר של הבריטי המפקד סטיוארט,
ל הדרך אם על החולש באבו־גוש, משטרה

 גורי, אמיל עם במשא־ומתן נכנם ירושלים,
וז באב־אל-ואד, מפקדת של הכנופיות ראש

המבצר. את לידיו למסור מם
 הכנופיות שהגיעו לפני בלבד חצי־שעה

 ובהשתתפותו תוכניתו לפי התחנה נכבשה
אנ בין התייעצות אחרי רומק. של הפעילה

 בניין את להעביר הוחלט בירושלים לח״י שי
 ה־ של הראל חטיבת לידי אבו־ג־ש משטרת
איזור. באותו שפעלה פלמ״ח,
 אבו־ לוחמי באו זי, פעולה הצלחת אחר

להת לכת, מרחיקות נועזות, בהצעות גוש
 וצבאות הכנופיות מנהיגי בין אישית נקשות

 של הדחופים התפקידים בגלל אולם הפולשים,
 של ביצוען אה דחו במצור, ירושלים פת תק

האלו. התכניות
העתו״ בחיי להתנקש עמדו הכנופיות אנשי

 פוסט, (ג׳רוסלם אלסטון רוי הפרו־ציוני נאי
 עבר הלח״י, ידי על הוזהר אלסטון הארץ).

סוכלה. והתכנית לתל־אביב,
 בקרב. נהרג העתיקה בעיר האצ״ל מפקד

 ״גדעון״ את במקומו לשלוח מיידי הכרח היה
 ה־ התלבט _ שבועיים במשך נתנזון). (איסר
 הוחלט גדעון. את לשם להבריח כיצד אצ״ל

רומק. .אל לפנות
 שכר בריטי, סרג׳נט עם התקשר רומק
 לעיר אחת לנסיעה צוותו על בריטי משוריין
 הנ-סע הוא מי התעניין לא האנגלי העתיקה.
פלסטינאיות. לירות 20 :שכרו היהודי.

 שכחו לא החרות, תנועת ואחריו אצ״ל,
 ביותר היקרות התעודות בין הטובה. את לו

 בידי חתום מכתב נמצא כיום רומק של
 ״שכר : חרות מנהיג כ-תב בו בגין, מנחם
 ולבי תשכח, לא זו עזרה מצווה. — מצודה
 בגאולת לראות יזכה כב׳ כי הפילה אומר

 מסה בימי עשה הצלתה למען אשר דוד, עיר
ומיבחן.״

¥ ¥ ¥
שובח איגו הוא ,
 סוף לצבא׳ רומק התגייס לח״י, פירוק ם <ו6

 כשהשתחרר שבויים. למחנה כחוקר פח
אמ בני על הגנה :רבה עבודה לו חיכתה

 ביר-ש־ המחתרת לוחמי וותיקי אירגון מש,
 הצליח כך כדי תוך לנפגעיה. סעד הגשת לים,

אדיר. מנגנון נגדו לקומם
? אותו דוחף מה

חשו מקומות התופסים רבים אנשים ״ישנם
 הוא. הסביר כיום,״ המדינה בשרותי בים

 אלה אנשים של עברם כי איכפת לא ״לאיש
 לסדר אעבור לא אני אבל ובזוי. מוכתם
 הנופל מקופח, אדם כל על אגן אני היום.
אנשים.״ לאותם קרבן

 היא רומק עם ״הצרה :מידידיו אחד סיפר
מת הוא העבר. את לשכוח רוצה שאינו

 ישבו הבריטים כאילו המשטרה עם עסק
בארץ.״ עוד
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