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יצאו שם־טוב׳ (״זאקי״) ויצחק חדאד אליהו

במדינה
)4 מעמוד (המשך

 הכוח יופעל ברית־המועצות, גרורות מצד
לדוקטרינה. בהתאם האמריקאי

ה ש ד נ א כ ד. מ א כ מ  ותיליל השבוע ו
 אי בידה, היד הכרטית מעתה: שישראל

 כאשד ה־בהר הדבר לנסוע. חדלה החשמלית
 ברור והיה לשיאו, הסירי המשבר הגיע

 לברית־ עתה התקררה ארס ארץ כי
 מאי אחרת מדינה מכל יותר המיייצית
גואטמלה.

 היי ושייחי. ששי 1רישיאי רחיית חווית
 להתערב. יצסררו האמריקאית כי ייהס ברור

 שיתסי לעזרת זקוהייי יהיו זה ^צירר וכי
 בז־ דיח־יי. ללייוי ועד מ׳יה״ל הדיקמרייה,

 לרצייות סימו דחו״ה. ישיבה רינה גורייו
 הממשלה, את לכיס מרח שלא היה היי׳יב
 קרא אלא בדעיה, מתחשב אייו ש״יש
 — המימי מייהו את רתל־אריב לריחו
 יחד והרמטכ״ל׳ פרס שמעון מאיר גולדה

מומחים. כמה עם
 מאמריקה רהלת־שיא. זאת היתה אולם

 במקום דבר. לעשות שלא אזהרה באד,
 אל האמריקאית תיו הדיה״רייה. את להי״עיל

הקי יהאיחי־ישראלית, הערבית ברית־רידאד
 שליח סוריה. ניד המעילה את עי׳יה לו

 למר- היזעק הידרסיו. ליי מייחד. אמריקאי
 א״ילו להשתדל ערב׳ מלקי עת לקי״יש חי.
 פסח ישראל על אל־נאצר. ערד גמ״ל אצל

הפגנתי. באופו
 רחשמלית טובה בחייה לשית במיוס

 יושבת עצמה את ישראל מצאד, מי״ירייית.
 ממזרח — הישה זרת רחיץ לבדה. שוב

 לירדן לעיראק׳ ממערב ולמצריים, לייריה
ולסעודיה.
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הח הצללית את לראות רק היא ״חווייה
 הדודג׳ של והותוכה, היתהייה לגמרי, דשה

 ומד קדימה, הזינקיס הקדמיים מהאורות ,57
. אל־על התזדקריח לסיפירי־הזנב .  קו כל .

 — ומחישממת רבת־מעוף עוצמה על מרמז
 לפי שורטט פרט כל ומכחוץ, מבפויס אולס
 האדם אל הפונה החדישה, הגישה מיטב

. בייתר אנין־הטעם . ומעוד רכים אריגים .
 היתאמו מערכות־צבעיס, של בשלל נים,

 אתה בפנים .. . החיצונית לשלמות להפליא
ושופעת־המותרות...״ הרעמה באווירה מתענג

 מנהל־ העולם אל פנה אלה נרגשות במלים
 ל־ הציע עת קרייזלר, חברת של הפירסומת

 עשירי שביו ולחובבי־המותרות אניני־הטעם
דורג׳. של האחרון המודל את לקנות העולם

לפ אטומה. אוזן על נפלה לא זו הצעה
 הקריאה: את קלטה בישראל אחת אוזן חות

יש משמרת של הכללי המפקח של אוזנו
 ה־ מעיסוקיו שנתפנה סהר, יחזקאל ראל׳

לפ החליט הוא בבתי־המשפט. פחות־נעימים
 נסעו בהן המכיניות ושאר הפורדים את סול
 שהיו אף הגבוהים, קציני־המשטרה כה עד

 בדודג׳ להחליפן בהחלט, תקין במצב עדייו
האחרון.

ג׳, ד ג׳ דו ד . דו ו י ש ר מ  וו, החלטה ו
את לעכב נאלצה שהממשלה בשעה שבאה

 להעלות כסף, מחוסר שיכוני־העולים בניית
 בבתי־החולים, לנצרכים האישפוז מחירי את

 עוררה היתר־יציאה, בעד ל״י 150 ולדרוש
 לטעון המפקח ניסה לשווא סערה. השבוע

 אירו־וויליס, מדגם המפוארות המכוניות כי
 מנהל (טען יקרות יותר הן בארץ, המיוצרות

אלי!״) פנו לא ״בכלל ק״דר־פרייזר:
 גם דרשו עת שקמה, הכללית בצעקה

מה סופית סהר את לסלק נאמנים עתונים
שלמש העיקרית: הנקודה נשכחה משטרה׳

 ביותר היסודיים הכלים חסרים עצמה טרה
 שמיטב בשעה להלן), (ראה פושעים לתפיסת

הק של חייהם את להנעים מוקדשים כספיה
במינהלה. בעיקר העוסקים העליונים, צינים

א צ מו ת ה י ב ר—ה ש
בן־ המונית נהג הדליק הערבים באחד

 את לעזוב ורצה מוניתו פנסי את נון
 שהיה עור בארנק לפתע כשהבחין התחנה,

 בתוכו אותו: הרים הוא המדרכה. על מונח
ה את להביא רצה בן־נון ל״י. 175 מצא

 הסמל עבר רגע באותו אך למשטרה מציאה
 במחוז התשלומים מחלקת איש קופל, סידי

תל־אביב.
הב הוא ברצון. הארנק את קיבל קופל

ה למחלקת למחרת למסרו לבן־נון טיח
 לאחר כשהודיע כך, משום בנפה. מציאות

 אבידת על תרון אליעזר הנהג שעות כמה
למשטרה. בן־נון אותו הפנה ארנקו,

 אומרים ״הם לבן־נון: תרון חזר בבוקר
 את זכר בן־נון דבר.״ שום קיבלו שלא
 קופל אליו. תרון את שלח קופל, של שמו

ארנק.״ שום קיבלתי ״לא הכהיש:
להפ תרון הצליח ימים, כמה אחרי רק

 הסמל כשראה בן־נון. ואת קופל את גיש
 לפתע: נזכר הארנק, את לו שמסר הנהג את

 הארנק. את תקבל מחר בסדר. יהיה ״הכל
 אולם המציאות.״ למחלקת אותו אמסור אני

 בסדר. שהכל חשבו לא קופל של מפקדיו
 קופל הועמד ארנקו, את קיבל שתרון לאחר
 ארנקו באי־מסירת נאשם הוא משמעתי. לדין
מיד. תרון של

 איד־ משה גיסו, חזק: כיסוי היה לקופל
 תל- מחוז של התשלומים קצין הוא נה,

 המוצא־הבלתי־ את להדיח במקום אביב.
 גניבה, באשמת סלילי לדין ולהעמידו ישר

תל־אביב, מחוז מפקד פלג, יואב הסתפק

והמ אחר לתפקיד העברה מאד: קל בעונש
בדרגה. להורדה לצה

חינוך
ד או ס־ שם ש ב ו טו

 של לחדרה שנכנסה הבלונדינית, המורה
 בתל- מזא״ה הממלכתי בית־הספר מנהלת
 גברתי, ״הביטי ביותר. נרגשת היתד, אביב,

הזה!״ המכתב את ראי
 קיבלה היא גם התרגשה: לא המנהלת

 הופנה אליהן נוספית, כתובות שתי העתק.
 היו המורה, התרגשות את שעורר המיסמך

 עירית של ומחלקת־החינוך משרד־החינוך
תל־אביב.

 האלה הדברים הטוב. בשמי פוגע ״המכתב
 מענה מקצועית!״ מבחינה לי להזיק עלולים

 ״אינני למלאכה. מורה ),40( הורנשטיין פלה
ממני!״ רוצה הזאת האשד, מד, להבין יכולה

 עתו־ שם־אור,* אורה היתד, הזאת האשד,
 אשה של מבטה מנקודת הטור בעלת נאית,

 מה בשם מקביל וטור אחרונות, בידיעות
 נקודת לאשה. בשבועון ידידותי שמספרות

 עוררה ,33,־ד בת אורה, של ד,נשיית מבטה
 בהם האנשים של זעמם את פעם לא

 למעט הצמאות הקוראות, קהל אך הביטה.
מעט. לא ממנה נהנה טריה, רכילות

החלי הפעם לראווה. כדתי־מספיק
התנה על אור לשפוך שם־אור אורה טה

מס סיבה לה היתד, פלה. המורה של גותה
 המורה. על זועמת נשיית בעין להביט פקת

 12ה־ בת בתה למירית׳ נתנה היא למלאכה:
במלאכה. בלתי־מספיק ציון אורה, של

 טובה. תלמידה היתה אמה, לדברי מירית,
ב טובים לציונים זכתה כתה, קפצה היא
ל שהתנוסס הבלתי־מספיק המקצועות. רוב

 את לסכן עלול היה תעודתה על ראווה
 לימודיה לקראת לקבל שרצתה ד,סטיפנדיה
התיכוניים.

 הנ״ל ״המורה שם־אור: עתונאית כתבה
 בביטויים משתמשת תלמידות, לרעה מפלה
 על תלמידותיה את חוקרת ומעליבים, גסים

 הידיעות את והופכת שלהן המשפחה חיי
 הילדות נגד דוקרני נשק לכלי שהשיגה
כמו עצבים. התמוטטות לידי אותן ומביאה

 לרעה, המופלות בתלמידות מתגרה היא כן
 אותה. יוצרת היא להתגרות, סיבה אין ובאם

 מד,כתה. להוציאן כדי בכוח משתמשת היא
ביש ילדים לחנך ראויה איננה הזו המורה

המסקנות!״ את להוציא ועליכם ראל
 ה־ את כדוגמה הביאה טענותיה להוכחת

 שלא לדעתה, שניתן, בתה, של בלתי־מספיק
העבו כל את עשתה שמירית מאחר בצדק,

 כובע, חצאית, סלסלה, ״כולל הדרושות, דות
וגרביים.״ מפית

 עורך־ שם־אור, של פרקליטה השבוע טען
חו את רק עשתה ״היא ארזי: אריה הדין
 מימיה למדה לא הזו המורה האזרחית. בתה

 חינוכית. השכלה שום לה אין פדגוגיה;
 אדם זקוק ביוב, צינור לתקן כדי גם הרי

 ילדים לחנך אפשר איך מקצועית. לתעודה
פדגוגית?״ השכלה ללא

בע המורה כי אורה, של תקוותה אולם
 תיעלם הוראה שנות שבע של הוותק לת

 שיוציאו המסקנות בעקבות החינוך משדה
 שהוציאה היחידה נתבדתה. מכתביה, מקבלי

 אל פנתה היא עצמה. פלה היתר, מסקנות
 עד של ממשרדו רבשטיין, מיכה עורך־הדין

 גזי־ תביעת הגישה ד,ולנדר, אברהם רך־הדין
ל״י. 2500 של עגלגל סכום על קין

שעים פ
ר ט ס ל ד פ ף ע א ה

 לנוח הספיקו שלא תל־אביב, בלשי
של לתפיסתו שערכו המקיפות מהפעולות

שם־גךר. עם מתחרז *

 שודד של תפיסתו חדשה: לפעולה השבוע
צפון. קולנוע קופת

 דראמטיים היו המשטרתיים התיאורים
 על לבן פלסטר בפס מוסתה השודד, מאד:

 הקולנוע, קופת בפתח אקדח שלף חוטמו,
 מהנדס פייאטלי, יעקב את למתת ופצע ירה

 המבקרים קהל עם יחד שהצטופף איטלקי
שהת לאחר לברוח הצליח הכניסה, באולם

לשדוד. הצליח לא הקופה את מרודפיו. חמק
 שלמים. היו לא אלה תיאורים אולם
 לשודד שותף נוסף, אדם נכח הפשע במקום
 ימים במשך המקום את סיירו שניהם היורה.
 השוד בליל קנו היריות, ליל לפני אחדים

 נדון של השניה להצגה כרטיסים שני
ברח. למוות

 רחוקה אולם פשוטה, היתד, התוכנית
 כפי חובב״ פושע של ״תוכנית מלהיות
לתחילת יחכו השנים רשמית: שכונתה
אח יעלו בו ברגע לקופה יכנסו ההצגה,

או ימכור הקופאי לאולם. המבקרים רוני
ה המאחרים למבקרים כרטיסים שעה תה

 הכסף את לאסוף צריך היה הפורץ בודדים.
 את להשליך צריך היה מנוסתו, ובשעת

 •לכיוון בורח אז היה אחד כל לחברו. השק
 מהשניים אחד שלפחות מנח על אחר,

הכסף. או השודד יינצל:
 תוכנית את סיכל חשוב, אך קטן, פרט
 מכירת את סיים הקופאי המזויין. השוד

 ההצגה שהסתיימה לפני עוד הכרטיסים
 הכסף, את לספור ניגש הוא הראשונה.

 הקופה, שבחדר הברזל לקופת להכניסו
מסביב. רב קהל הצטופף כשעוד

לפ החליט השודד משוגע. אד חוכב
 של ממציאותם התעלם הוא במהירות. עול

 לקופה פרץ ההמתנה, באולם האנשים מאות
 נבהל, הקופאי באקדחו. הקופאים על ואיים

 קולות. בקולי לצעוק החל בהלה מרוב אך
 כשהוא הקהל, בתוך דרך לו פילס השודד

נפשו. על נמלט חברו מאקדחו. יורה
 תשעה עצרו הם לפעולה. יצאו החוקרים

 של סימנים פניהם על שנשאו אנשים
 גם עצך* הם האחרון. מהזמן תחבושות

ח שהצליחו מועדים, פושעים כמה כי  *ו
ערב. לאותו שלהם האליבי את

 הפלילי המדור ראשי היו המחוז במטה
 אחר הודעה פרסמו הם מאד. מבולבלים

 הקודמת. את אחת בכל הכחישו הודעה,
 הפושע הוגדר הפשע אחרי שיום לאחר

 ל״משוגע״, מאוחר יותר הפך כ״חובב״,
מועד״. כ״פושע לבסוף תואר

 לשודד נוספת האשמה נוספה בינתיים
 שה־ אחרי ברצח, נאשם הוא המבוקש:

 מפצעיו. מת ,50 הקשיש, פייאטלי מהנדס
 ללכוד מאמציהם את החוקרים יכפילו עתה

 כשלון על לחפות המבוקש, הפושע את
עכשיו. עד מאמציהם
 אמר מאד,״ ערומה היא הפשוטה ״האמת

 את שסיכם וותיק, משטרה קצין השבוע
 לעסוק במקום ״אילו המחוז, חוקרי כשלון

 המשטרה ראשי היו מכוניות־פאר ברכישת
 הפושע היה מודיעים, ברכישת עוסקים

הפשע.״ שלאחר בבוקר כבר המשטרה בידי

שק המ
תן ל הלווי ל ו ז
ו כמעט כסף, מעודף סובל סולל־בונה

לק שכדאי מפעלי־ענק בארץ נשארו לא
 משקו. ומנהלי הפועלים מעמד למען נותם
 לבוז שאין המשורר, דברי את בזוכרו לכן,
 מפעלים לרכוש הלוויתן החל קטנות, ליום

עובדים. מתריסר פחות המעסיקים קטנים,
 לבית־ סולל־בונה של דרכו נסללה כך

 מרגולין של צינורות לייצור הקטן החרושת
שהשקיע הלוויתן, על־ידי נבלע הוא בחיפה.

הורנשטיין ומורה שם־אור עתונאית
בתוצאות! ושאי — מכתבים שילחי
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