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במדינה
דרו אותם לסרוע בחר הוא בותיו.  הקלת נ
 בלחיצה סיים אקדחו, את טען הוא ביותר:

 יכולה ת*. שה פרשת־חיים ההדק על אחת
 — עמוד 400 בעל לרומן חומר לספק
חייב. שנשאר לירות 100 לכל אחד עמוד

ישראל כל
המסכן העסקן
 שנתיים לפני שמונתה רופאים, וועדת

תוצ את השבוע הגישה ההסתדרות, על־ידי
 עסקני של בריאותם מצב על חקירתה אות

 650 מתוך כי מסתבר ומנהיגיה. ההסתדרות
ו אגודות מזכירי ח״כים, ממשלה, חברי
 בבתי- יסודית בדיקה שעברו מחלקות- ראשי

 בריאות במצב 70/״סל־ קרוב נמצאו חולים,
ההס עסקני בין במיוחד קשה המצב לקוי.

 של עבודתם תנאי בהסבת העוסקים תדרות
. הפועלים .  בכאר־שכע הדת חיי .
 משרד יותר. יציב בסים על בקרוב יתארגנו
 הדרושים הסכומים את הקציב כבר הדתות
 הדרום, בבירת מרכזי בית־כנסת להקמת

 טכסי לעריכת ואולם רבנות לשכת ולידו
הושמעי ראשונים רמזים . . . נשואין

)9 מעמוד (הנזשן
 בהתחייבויותיהם עמדו שלא למרות ויצוא,

הקודמות.
 ה־ פעולת של היחידה הממשית התוצאה

 של נסיעתה ביטול היתר, הבלגית משטרה
 נותר לא לחבריה מישראל. השלושה וועדת
 לשלם תסכים ללוידס כי תקווה של שמץ

״הש היהלומים עבור אחת פרוטה אפילו
דודים״.

חיים דרכי
הסרעון

 בתל- היריקון רחוב לאורך החליקה מונית
 אחד שער ליד בחריקה נעצרה היא אביב.

מ הבהבו צבעוניים ניאון רות שא הבתים,
 שילם ממנה, יצא גבוה גבר שעליו. השלט
הבית. לתוך ונכנס מרשרש בשטר לנהג

ב הבאר מיושבי אחד כל הרגיש בפנים
 קצב את הגבירה התזמורת החדש. אורח

ו עבודתם את הפסיקו המלצרים נגינתה,
 כבר מזג הבאר איש הדלת, לכיוזן מיהרו

 הראשונה״ הכוסית את
של בבארים בתל־אביב. הירקון ברחוב

״אריאנה״ בקפה שדה לואיזה מריה
באקדח ירה המאהב

 דוד את הכירו רמת־גן, של ובקברטים יפו
 המקומות מיושבי יאחד כל ארנקו. ואת שטרן
 מאות כמק משאיר שטרן כי ידע האלה
 ומשום מבקר, הוא בו מקום בכל לירות

חשוב. רח א הוא כך
 ,36 שטרן, בעיר. חדשים עסקים

 עלה משקפים, ומרכיב בלונדי הונגריה, יליד
מסי מגרמניה. שנים חמש לפני לישראל

 על קודרת תמונה הצטיירה עצמו על פוריו
שחור. ושוק הברחה עסקי ־מפה, בא עסקיו

 להתחיל לדבריו, שטרן, רצה בישראל,
 את הוכיחה המציאות אולם חדשים. בחיים

 מכספי לירות באלפי שמעל לאחר ההיפך:
 בעסקי שטרן החל יהודה, בהרי עולים מושב
ל התקבל הוא בתל־אביב. אחרים הונאה
 את בילה המושבים, בתנועת כפקיד עבודה

מפוקפקים. בעסקים הפנוי זמנו כל
 שטרן הוציא וזמנו מרצו מרבית את אולם

 השבוע כשנמצא נשים. לגמרי: אחר בשטח
ש אחרי תל־אביב, של שפת־ימה על מוטל

 של חובות וכשאחריו אקדח בירית התאבד
 נשים עשרים לפחות הוזילו לירות, אלף 40

 אולם ידידן. מות על דמעות־אבל צעירות
ה אהבתו שאת ידעה לא מהן אתת אף

אחרות. לנשים גם שטרן חילק לוהטת
הי ההרמון מלכת ל"י. 10לי(> עמוד

 יווניה זמרת לואיזה, (״מריקה״) מריה תד,
בז שטרן ביפו. אריאנה בקפה )22( צעירה

מתנות. עליה העתיר למענה׳ לירות אלפי בז
 אך כספו, ואת שטרן את אהבה מריקה

 עם שלד, החוזה כשנסתיים מדי. יותר לא
 חרף לארצה, לחזור החליטה אדיאנה בעל

בהתאבדות. ואיומיו שטרן של תחנוניו
 ל־ זכו שטרן האחרות'בחיי הנשים גם

 בחורה הסעתי ״פעם יקרים. סימני־חיבה
 לילך, לברכת אותה נישק שטרן לביתה.

 שלח בבוקר, אחרת. לבחורה אתי ונסע טוב
 לירות 300 של זוקסה זהב שעון לראשונה

 עושה היה הוא כך לירות. 20ב־ שושנים וזר
תל־אביבי. מונית נהג סיפר תמיד,״

 שלפני בערב המעינות. כל דללו לבסוף,
חו־ את שטרן סיכם מריקה, של נסיעתה

ב מעוניינת היא כי גאנה, ממשלת על־ידי
יסיי אשר ישראליים, משפטנים של שירותם

 שלה המנדטורית התחיקה את לנסח לה עו
 . . . עצמאית צעירה מדינה ההולמת ברוח
 על השבוע הונח המדינה שירות חוק

 כל יהיה זה חוק לפי הממשלה. שולחן
 מקבלת חודש תוך להגיש, חייב מדינה עובד

הפר ומקורות הרכוש על הצהרה עבודתו,
 לו יהיה אסור ביתו. בני ושל שלו נסה
 . . . מתנות או נוספת עבודה לקבל גם

 מתפקיד שרף זאב של התפטרותו עם
 שולחן־העבודה כי גילה הממשלה, מזכיר

 אלא י ערב, משליטי אחד לשמש נועד שלו
 בזמן ביפו נעצרה אותו שנשאר■ שד,אניד,
הוחרם. והשולחן הכיבוש

תזכיר
ך מחסום ר ד ב
 שהגיש שרף, זאב הממשלה מזכיר

 השבוע סיים כחודש, לפני התפטרותו את
 ה־ השתלשלות שפרטי אחרי תפקידו. את

 התגלתה בהתפטרותו קשורה שהיתר, ענינים
 )1045( הזה הסולם דפי מעל פרטיה בכל

מהח בו לשוב שרף בפני הדרך נחסמה
. הקודמת לטתו .  המקדדים עיסקת .

 עובדי ועד לבין שכטר אברהם הסוחר בין
 רומו ממנה שכתוצאה בירושלים, הדואר

 הגיעה כספם, את שאיבדו עובדים עשרות
 נציבות של המשמעתי לבית־הדין השבוע

 )995( הזח העולם גילויי בעקבות המנגנון.
ל שהביאה בחקירה, המדינה מבקר פתח

הבלתי־ לעיסקד, האשמים של לדין ד,עמדתם
 חקואליצידי הקנוניה . . . אחראית

 מפא״י סיעת בין בזמנו שנרקמה נית,
 יצהרי. הרב סיעת לבין ראש־העין, במועצת
 שגילה כפי כבלתי־חוקית. השבוע גקבער,
 בנו כחוק שלא נתמנה )1009( הזה העולם

 לאחר המועצה, למזכיר מרדכי, יצהרי, של
 הודיע השבוע לקואליציה. הצטרף שאביו

 משרד בי העין, בראש החדש המועצה ראש
 של טנויו את היום עד לאשר מסרב הפנים
לתפקידו. יצהרי מרדכי
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