
במרינה
מנגנון

קטן שיא
.כ הושג במדינה הקטנים השיאים אחד
 המנהל פרס, שמעון על־ידי שעבר שבוע

ל נסע הוא משרד־הבטחון. של השאפתני
 שלושה כעבור חזר משרדו״, ״בעניני אירופה

בדיוק. ימים
 משעשעת, עובדה הסתתרה השיא מאחורי

 כשהגיע לה. הראויה לפרסומת זכתה שלא
 במשרדי בעניניו לטפל כדי לפאריס, סרס

הש של בחיוך לתקל הצרפתית, הממשלה
 שמע לא פרם מסיה האם אדיבה. תוממות

 שאין מאליו מובן בצרפת? המשבר על
 חדשה. ממשלה שתכונן לפני דבר שום לסדר
 (איטלקי), הראשון המטוס על עלה פרס
שבא. כלעומת חזר

 ד,פ־ שמדיניות־החוץ משרד־החוץ, אנשי
 אותם עיצבנה פרסומת״ ״שמעון של רט,ית
 פרם. מר היה ״אילו לאידו. שמחו רק מזמן,
 אחד אמר שלנו,״ בשגרירות מראש שואל
ה את למדינה לחסוך היה ״יכול מהם,

 היה מזה ״חוץ שני: פקיד הוסיף הוצאות.״
עתונים.״ לקרוא פרס למר כדאי

תעופה
כת־האוויד

 היתה פאנגל בריגיטה־עליזה כי יתכן
 אילו להיוולד, אחר מקום לעצמה בוחרת

 מאז כי תגרום. צרות לאיזה מראש ידעה
 העולם לאוויר חודשים שמונה לפני יצאה

 בשמי שטס אל־על במטוס האוויר, במרומי
 טרחה גרמה )1010 הזה (העולם גרמניה

רבים. למוסדות
 ילדה של לאומיותה מהי :1 מס׳ בעייה
ש קאתוליח, לאם ישיאלי במטוס הנולדת

 ריבוני לשטח מעל אוסטרית, אזרחית היא
הגרמנית? קהילת־הברית של

 דעתו את לתת שנאלץ הראשון המוסד
 הקאתולית. הכנסיה שלטון היה המקרה על

 כי הרצון את הביעו בריגיטה־עליזה הורי
 לאס שעזרה החמודה הישראלית הדיילת
(ש פלאשר עליזה האווירית, הלידה בשעת
 לכהן תורשה לילדה), ניתן הפרטי שמה

רשמית. כעדה הטבילה בטכס
חדישה. גישה גילתה העתיקה הכנסיה

 אל־על הבלתי-רגילה, לבקשה נענתה היא
 במיוחד שהוטס מי־ירדן של בקבוק תרמה
לוינה.

ה הממשלה גם משולשת. אזרחית
 נתנה היא ונמרצת. חדישה היתד, אוסטרית

 את לרשום בוינה למשרד־הרישום היתר
אוסטרית. כאזרחית בריגיטה־עליזה

אל־ במשרד נתקבלה הרישום, נעשה אך
 ב־ משרד־הרישום של רשמית שאלה •על

 לא מדוע לדעת שרצה גרמניה, לימבורג,
 ברי־ החדשה האזרחית כחוק אצלו נרשמה

 5000 בגובה נולדה אשר פאנגל, גיטה־עליזה
 למשרד פנה שעה באותה לעיר. מעל מטר

 של משרד־הרישום נציג בהולנד החברך,
 לימבורג, היא אף הקרויה ההולנדית העיר

 כנתינת תינוקת־האוויר את. לרשום שרצה
 הילדה כי (בטעות) בחשבו יוליאנה, המלכה
שלו. לעירו מעל נולדה

 כאין היה זה כל אך אוויר. עסקי
 אל-על העיקרית. הבעיה לעומת וכאפס
 כרטיס- הנולד לרך לתת רצונה על הודיעה

 החברה. קווי בכל החיים, לכל חינם טיסה
 לסר הודעה כך על העביר שיגרתי באופן

 האגודה של הכללי המנהל הילדרד, וויליאם
 מאוגדות בה אווירית, לתובלה הבינלאומית

בעולם. חברות־התעופה 79
 לסי המתנה. את לאשר סירב המנהל

 אחיד מחיר על המקפידה האגודה, חוקי
 כרטיס לתת חבר לשום אסור החברות, בכל

 שהוא אדם לכל בחינם, או מוזל, במחיר
 עובדים של וקבועים מסויימים לסוגים (פרט

 האגודה של מיוחד בית־משפט וסוכנים).
 על דולאר אלף 25 של קנס להטיל יכול

י• ••ף ,■י■״ זה. כלל מסירי
 אר- במיאמי, תחכנס מעטים ימים בעוד

 היא האגודה. של כללית ועידה צות־הברית,
 לחגוג אל־על לחברת היה מותר אם תחליט
 אנושית בג׳סטה כזה חמוד אנושי מאורע

חמודה. כך כל

תל־אביב
בלש □•נימה

 שדרות בפינת מקסים, קולנוע נפתח מאז
 מפקח ביאלר, יהודה את הטרידה בן־ציון,

תו תל־אכיב, עיריית של הציבוריים הגנים
 השדרה, עצי על ילדים.שטיפסו חדשה: פעה
 לגג'הפתוח מבעד הסרטים את לראות כדי
החדש. הקולנוע של

ה ליד במארב פקח מציב החל ביאלר

 זמני, פקח למקום הביא השבוע קולנוע.
 ראשו את קישט העבודה, בלשכת שנשכר
 על להגן אותו השאיר פקח, של בכובע

הצמחיה.
 ילדים החלו הערב הצגת התחלת עם מיד

 מהם, אחד תפס הפקח העצים. על מטפסים
 גברים שני אימים. ביללות מיד פתח וזה

 לשחרר ביקשו לפקח, ניגשו במקום שעברו
 שיחררו השניים סירב; הפקח הילד. את
בכוח. הילד את

 הילד, במקום בנקל. ויתר לא הפקח אך
ש עד המשחררים, משני אחד עתר, תפס

 אולם הופיעה. המשטרה המשטרה. תופיע
 הכשלת באשמת האיש, את לעצור במקום

 את עצרה היא תפקידו, במילוי פקיד־ציבור
חוקית. לא שלילת־חופש על עצמו, הפקח

יורדים
במינכן ישראלים

 אייזיק שמחו בנכר, רבים ישראלים כמו
 כאשר קובאץ׳ וטומס גרישה משה ברלש,
 המשותף עברם רק לא אך במינכן. נפגשו
 ביניהם קשרה אותם; קישר ובישראל בצר,״ל
כפושעים. עברם יותר: הרבה חזקה חוליה

 היטב מוכרים השלושה היו בישראל
ב עסק פולין, יליד ,31 ברלש, למשטרה.

 גרי- ובהתפרצויות. גנובות סחורות העברת
 שותפו היה פולין, יליד הוא גם ,28 שה,
 קובאץ׳, השלישי, עיסוקיו. ברוב ברלש של
 משכרים, בסמים סחר הונגריה, יליד ,35

מירמה. ובעיסקות
או דחפו בישראל הקשים תנאי־העבודה

 השתקעו הם בחוץ־לארץ. פרנסה לחפש תם
במינכן.

 בוצעו פעמים ארבע צעק. כעל־החנות
ש מבלי הגרמנית, בעיר התפרצות מעשי

 שיטת־ הפושעים. את תתפוס המשטרה
המקומיים. לחוקרים זרה הלחה העבודה
 התעלומה. נפתרה חודשים חמשה לפני
ישרא דרכונים מחזיקי המהגרים, שלושת

 תכשיטים חנות על עינם את שמו ליים,
 כי ידעו ממושכות תצפיות מתוך גדולה.

 לארוחת־ עסקו את לסגור נוהג בעל־החנות
 אוסף היה הביתה צאתו ובטרם הצהרים,

 עמו ולוקחם היקרים התכשיטים מרבית את
בתיק.

 מחנותו, לצאת עמד החנות שבעל ברגע
 לפני אך השלושה. עליו התנפלו בידו, ותיקו

ה פרץ ראשו, על מכה להנחית שהצליחו
ב פתחו עוברים־ושבים בצווחות. גרמני

 ניסו שללם, את השליכו השלושה רדיפה.
 מכונית הופיעה המכריע ברגע אך להתחמק.
במהרה. אותם שהדבירה משטרה,
 אחת קיבלה השבוע לידידה. 3מבת

 תל־אביב, תושבת ברלש, של מידידותיו
 הוא וותיק. מכר אותו שלח ממינכן. מכתב•
 של לאשתו־לשעבר להעביר ממנה. ביקש
עצובה. בשורה ברלש

 הפושעים ששלושת אחרי קרה הדבר
 נידונו במינכן, השופט לפני הובאו היורדים

 אל המשפט מאולם בדרך מאסר. שנות 12ל־
 מכונית המתינה שם התחתונה, הקומה

 דילג המשמר, מידי ברלש התחמק אסירים,
הראשונה. הקומה אל למעקה מעל

אח לרדוף אפילו ניסו לא שוטרי־הליווי
במקום. אותו הרגו אקדחים, שלפו הם ריו.

ישראל כל
ועולים לוודרים

ש אחרי לארץ, יחדרו האיטלקים
 הם באיראן. לשדות־הנפט לחדור הצליחו

 פוספאטיס אוצרות אחרי בחיפוש ישתתפו
במפ בשותפות ענין מגלים וגם בישראל,

 השאלה . . . הקיימים הפוספאטים עלי
 קליטת- מוסדות את כיום המעסיקה

 חדשים עולים להכניס אם היא העולים
הוו המעברות אנשי את ולהוציא למעברות

 הוו־ את להשאיר או לשיכוני־קבע, תיקים
ה השיכונים את ולהקעות במקומם תיקים
 מספר . . . לגמרי חדשים לעולים חדשים

 •אלף 32 כיום הוא המעברות תושבי
 ייבנו הקרובה החורף בעונת ואילו איש,

 אחרי . . . לעולים דיור יחידות אלף 26
 מעמו בקרוב ייפתח ערביים, שופטים מינוי

הממ במנגנון ערבים, אזרחים בפני חדש
 ומושבו קצין־מחוז, תפקיד זה יהיה שלתי.

 בפתיחת הנובחים בין . . . בנצרת יהיה
 מ־ היהודי המיליונר היה התרבות היכל

 כך כדי עד שהתרשם שרובר, ב. וונצואלה,
 חצי לתרום נכונותו את שהביע המאורע מן

ב קונצרטים אולם להקמת דולאר מיליון
שמו, את שישא בתנאי ירושלים,
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