
 לו הוציא זד. באר־שבע. במשטרת תנועה
 המקולקל לג׳יס מרשה הוא כי אישור,

ל עד תל־אביב, — באר־שבע בדרך לנוע
לתיקון. יוכנס בו מוסך

 על־ידי בכר נעצר הראשונה בהצטלבות
 בתנו־ לבנים. שרוולים חבוש אופנוע, רוכב

 הקצין ■ אישור את הנהג הציג עת־בטחון
 השוטר; פסק בזה,״ דבר ״אין מבאר־שבע.

אי קורא לא אני החוק. על עובר ״אתה
כאלה.״ שורים

 בכתב נימוקיו על שחזר לאחר השבוע,
 30 של לקנס בכר נדון בית־המשפט, בפני
 מוציא משטרה קצין ״אם השופט: קבע ל״י.

לאישו אין — ד,בטחון לכללי המנוגד אישור
הדרגה.״ על עדיף הבטחון ערך. כל רו

אדם דרכי
אי אישור פו ר
 קרנץ ברוך את הכירו רחובות תושבי

 מנהלה היה גם הוא ורב־מרץ. פעיל כעסקן
 מאז כמעט בעיר, ׳עממית חולים קופת של

שנה. 30 לפני נוסדה
 של הראשי מנהל־החשבונות של בביקורת

 חסרים כי התברר שנה, חצי לפני הקופה,
 שידעה הקופה, הנהלת ניכרים. כסף סכומי

 קרנץ, של המסורה עבודתו את להעריך
 את להחזיר בשקט, להתפטר לו הציעה
כמחוסל. המקרה את לראות החסר, הסכום
 רב לזמן לא אך בשקט. הסתלק קרנץ

 כאלה, מקרים הציבור מעין להעלים אפשר
 אחד בוקר והנמרץ. הטוב הרצון כל עם

 ביותר ופעיל נלהב חבר קרנץ, השתומם
מע על לקרוא הפרוגרסיבית, המפלגה של
הארץ. למפלגתו, הקרוב ביומון דווקא שיו

ש קמץ, המשפטי. ליועץ מכתב
 מעילה כל היתר, לא כי נמרצות טען

 עקר הוא מהפרסום. קשות נפגע במעשיו,
 ארצה, עלותו מיום גר בה מרחובות, רגליו
 עבר כהן, אורי לספורטאי דירתו את מסר

היהודית. בסוכנות לעבוד החל לתל־אביב,
 המשטרה הגישה בעתונות הפרסום אחרי
 56ד.־ בן הנאשם קרנץ. נגד פלילית תביעה
 צירף המשפטי, ליועץ מכתב לשגר מיהר
 חולד,־לב. היותו על רפואיים אישורים אליו

 הפלילית התביעה את לבטל ביקש בסוף
חולים. ואשתו הוא היותם בגלל נגדו,

 של תשובתו הגיעה ימים עשרה לפני
 המשפט. את לבטל מוכן אינו הוא היועץ:
לב. משבץ קרנץ ברוך מת השבוע

ישראל כל
ר ת לנגן מו
היש הפילהרמונית לתזמורת הותר

 על ושטראוס. וזמר מיצירות לנגן ראלית
 התזמורת הנהלת חבר השבוע הודיע כך

 הגרמנים המלחינים יצירות טפליץ. אורי
 של הקרובות בתוכניות יוכללו המוחרמים
. . התזמורת למע הלכה וחסכון, יעול .

 הנהלת חבר עובדיו לפני השבוע הדגים שה,
 ברגינסקי, י. העבודה אחדות מטעם הסוכנות
 עובדי מבין מפלגתו חברי את כשכינס
 בשעה מדורה, במועדון לאסיפה הסוכנות

 . . . העבודה יום של בעיצומו בבוקר, עשר
ה להפסקת גרם חלוד ברזל צינור

 רינה הערבי בכפר בבית־הספר לימודים
 חשבוהו שהתלמידים לאחר נצרת, שליד

 מזה זורעים אלמונים כי מסתבר לפצצה.
 בית־ בתחום ■חשודים חפצים שבועות כמה

הלימודים. להפסקת פעם מדי גורמים הספר,

תזכיר
□ שפי א כ ל כ ב

 חשף תעלוליו את אשר המכשף, חרס
 למאסר. השבוע נדון ),969( הזר, העולם

 רבים, חודשים שנמשך משפטי דיון אחרי
 המחוזי בית־המשפט של התורן הנשיא דן

 עובדיה הרב את קנת מרדכי בתל־אביב
 כספים הוצאת על וחצי, שנה למאסר ברטי

ה קשריו . . . שווא בטענות ממאמיניו
חב מנהל אנגלשטיין, פייבוש של טובים

הו הממשלה, משרדי עם יהלומי־הנגב, רת
ה ששוד אחרי נוספת. פעם השבוע כחו

ל איים ביהלומי־הנגב המסתורי יהלומים
 שיגר בתל־אביב, הבורסה עבודת את שתק
 ל־ תודה מכתב אשכול לוי האוצר שר

 תשעה עם יחד אותו שיבח אנגלשטיין,
 סחר בעידוד ״חלקו על אחרים, יהלומנים
 גילה כזכור, בישראל.״ ותעשיתם היהלומים

 היהלומים על המפקח כי )1046( הזה העולם
 אנגל־ של קרובו הוא דודידוביץ׳ יהודה
 ה־ מפעל ממנהלי שהיה מי . . . שטיין
 יוחנן סגן־אלוף המלח, בים הכושל אשלג
 פעם השבוע עלה )971 הזה (העולם פלץ,

 משפט כדי תוך כשהתברר לחדשות, נוספת
 חשוב תפקיד פעם מילא פלץ כי חירותי
 מח־ בעת לשחררו לחירותי הציע בש.ב.,

ד,ש.ב. את לשרת יעבור אם תרת־צריפין,

1060 הזר, העולם

ואד ג׳ורג׳ על קופצת כורוש אידה
פרטי הדרך

אנשים
ל ע כ ף שווה רג ס כ

 בן■ דוד ראש־הממשלה של חזרתו
 בכנסת נאומו עם המדיניים, לחיים גוריץ

 עוררה המדיני, בדיון למתווכחים בתשובה
 ביג׳י כי רושם רבים כנסת חברי בקרב
ה לחברי עקיצות של מלאי במיוחד הכין
 מפ״ם ח״כ זכה ביותר הלגלגני בציון בית.

 להגיד ״עלי ביג׳י: אמר עליו חזן יעקב
 חזן אם ספק לי יש כי ורחימו בדחילו

. מדבר״ הוא מה על בכלל יודע . אח .
 כן־אהרן יצחק הכנסת שחבר רי

הוי במסגרת בנאומו, ציין העבודה מאחדות
 ראש כי חירום, לשעת התקנות על כוח

 במה עם פרטיזניות פגישות מקיים הממשלה
 חבר התעקש בכנסת, המיעוטים מנציגי
 זאת מה לדעת ארגוב מאיר הכנסת
 בצעקות אהרון לבן הפריע פרטיזנית, פגישה

 בן־אהרון: לו ענה זהי״ מה זה? ״מה
 עניגים עושה כשאדם זר, פרטיזנית ״פגישה

 פחות . . . אזרחים״ של ידועה קבוצה עם
 הכהן, דוד אחר, מפא״י ח״כ היה מאושר
 בכל לו מזכירים מאנגליה שובו שמאז

 יש- יחסי על המפורסמת הצהרתו את עת
 הכהן דוד הפליט הדיונים באחד ראל־צרפת.

 של שמו את הזכיר בה קריאת־ביניים,
 מיד קרא איכילוב, עזרא הצ״ב ח״כ

מס בשמי. הצהרות תמסור ״אל איכילוב:
 צרפת־ יחסי על הצהרות מוסר שאתה פיק

 בשבוע שנערכה במסיבה . . . ישראל״
האנגלי היהודי המליונר של לכבודו שעבר

של הרחובותי בביתו וולפסון יצחק
חגיגות ועדת יושב־ראש וייסגל, מאיר
למיטתו מרותק עצמו וייסגל היה העשור,

 הראשונים הברכה נאומי אחרי בבית־חולים.
 וייסגל נשא וממיטתו המסובים, השתתקו

 שהושמע נאום־ברכה, מיקרופון באמצעות
 יכול אני ״עכשיו וייסגל: אמר ברמקול.

 יכול לא אחד ואף רוצה, שאני כמה לדבר
 השתקע ודלפסון אגב, . . . לי״ להפריע

בהס וייסגל, של בביתו בארץ ביקורו בעת
 הרי את לראות מטיבים משם כי בירו

 שר העיר מסיבה באותה . . . ירושלים
 איש־ אם טוב היה כי אשכול, לוי האוצר
 עם עסקים יעשה וולפסון כמו עסקים

 על מיד קפץ וולפסון ישראל. ממשלת
 את תתנו אתם ״מסכים. ואמר: ההצעה
 אחד . . . הרעיונות״ את ואני הכסף

 אין כי על התנצל מסיבה באותה הנואמים
 כי יודע שהוא משום בנאומו, מאריך הוא
 ששת שוזה ודלפסון של מזמנו דקה כל

 ודלססון הפסיקו שטרלינג. לירות אלפים
 שעה אחרי חמש. שעה עד רק ״זה בהערה:

 . . .שלי״ הרגעים את לבזבז לי מותר חמש
 של המפתיע נצחונה על שהתפלאו אלה

 קבוצת על שעברה, בשבת ירושלים הפועל
 לליגה אותה שהעלה נצחון — רחובות מכבי

ההר את כי ידעו לא — לכדורגל הלאומית
 שחקני ארבעה שכלל הקבוצה, של הנועז כב

 הורוביץ, (״דינדוש״) דן הרכיב נוער,
 בנק נגיד של ובנו דבר של המדיני סופרו
הורוביץ. דויד ישראל

* פפד־א* זמן ■ש
 לאחרונה תקפה רגילה בלתי תוקפנות

 בשבוע אלתרמן. נתן השביעי הטוראי את
 למקהלת קולו את הוא גם צירף האחרון
 בחרוזים קבע בישראל, עונש־המוות תובעי

כמדע,/ האדיש הפלילי ״המשפט רווי-הסתה:

 אבל / אדם. של תרבותו השגי אחד הוא
 לחמה / העדה, לחמת תחליף הוא אץ

 שהחל אחרי . . . הדם״ שופכי על הטבעית
 זורק דואק, מיטה של משפטו להתברר
 בית־ של מתרים ולשעבר לכנסת, הרימון

 המוסד פירסם בירושלים, דיסקין היתומים
 לו דרושים כי הודיע בה בהצופה, מודעה

המ בצירוף לפנות, המתבקשים מתרימים,
 פורט לא דרושות, המלצות אילו לצות.

תיאטרון של במודעות . . . במודעה
 העיריד. לעובדי התיאטרון הצגת על סמבטיון

 בעתון שפורסמו התרבות, היכל באולם
 ההצגות כי פעמים שלוש פורסם הארץ,
 מאן, קונראד של שמו על בהיכל יערכו

 אגב, מאן. פרדריק שם על במקום
 נעימות כמה חיבר מאן קונראד המנצח

 . . . סמבטיון בהצגת שיושרו לפזמונים
 השבוע. מאן לפרדריק נגרמה נוספת אכזבה

 שתרם האמריקאי, הנדבן דרש שבועיים לפני
 כי הכללי, מהסכום שישית ההיכל להקמת
ה בפינת שנקבעו הקטנות האותיות במקום

 אותיות־ יקבעו שמו, את ושנשאו היכל
שהפו אחרי להיכל. הכניסה במרכז ענק

 החדשות האותיות את לקבוע מיהרו עלים
 את השבוע הגשם סערת הפילה כמצודה,

. ארצה האותיות רוב  הישראלי ההרפתקן . .
 את להמשיך עתה מתכונן חבקינס יוסף
 דרך מאוסטרליה, מפרשים בסירת מסעו

 הספיק בארץ שהותו בזמן השקט. האוקינוס
 כסף לאסוף כדי בהרצאות להופיע חבקינס

 ״חשבתי השבוע: הוא סיפר המסע. להמשכת
 שהמוסד גיליתי לי. יעזרו ציבוריים שמוסדות

 הנאשם . . . אני״ זה היחידי היעיל הצבורי
 השבוע גילה מנקס יוסף קסטנר ברצח

 לקרוא רשות מקבל שהוא בבית־המשפט,
וסולם. הזר, להעולם פרם העתונים כל את

 כן־פורת מרים התובעת על־ידי כשנשאל
 השיב: בסולם, מסויים מאמר על דעתו מה

 הרבה שם לי יש לבית־הסוהר. אותו לי ״תני
שאקרא.״ אחרי לך אגיד זמן.

★ ★ ★

□ בי כ ם כו צי פ ,קו
 החרמותיו סביב הגדולה הסערה כדי תוך

 ניפים רחמים יצחר, הראשי הרב של
 עניני.־ כל את הרב הניח במדינה), נראה

 מאיר נולדה אצל חולים ביקור וביקר
 החנה כאשר . . . שבירושלים בביתה

 רמת־ עירית ראש סגן השבוע ששי ביום
 בית־ לפני מכוניתו את זיפמן, שלום גן,

 והחל שוטר אליה ניגש תל־אביבי, קפה
 אסור. במקום חניה על רפורט לו רושם
 ד,רפורט. על לוותר מהשוטר ביקש זיסמן

 השיב לבקשה, הנימוק מה השוטר כששאל
 רע רוח מצב לי יהיה שלא ״כדי זיסמן:

 גלאי גנימין . . . ויתר השוטר בשבת.״
ב שבועי טור הכותב המפא״י, הסופר
בכר שחורה בנקודה לזכות עשוי מעריב,

 מתח האחרונה ברשימתו המפלגתי. טיסו
 הקאמרי, התיאטרון על חריפה ביקורת גלאי

 התיאטרון, מועדון את מלהגדיר נמנע לא
 חוגיו כ״תיאטרון הקאמרי על־ידי המוחזק
 התיאטרון בחוגי קורק.״ טדי של הנוצצים
 בסירוב זו, חריפה התקפה מפרשים הקאמרי

 שכתב מחזה להצגה לקבל התיאטרון
 הקראת השבוע כשהושמעה . . . גלאי

 ההונגרי השחקן של במשפטו פסק־הדין
יל באונס שהואשם גרגדט, זולטן

ספ היה במדינה), (ראה 12 בת דה
 עתונאים. ומלא גדוש הפרקליטים סל

 כר־אור, יעקב המדינה, פרקליט בהופיע
 התישב בר־אור בספסל. מקום לו נמצא לא
 יד,שט־ הרמן, דוד הסניגור של ברכיו על

ב ברכיו על לשבת יכול איני ״הן מיעו:
 עדינה בצורה בכך רמז הזמן,״ כל משך

 את לו לפנות שיף זאם הארץ לכתב
 כוכבת של גירושיה על . . . מקומו

 וילי* אסתר היהודיה ההוליבודית הסרטים
 שנות 12 אחרי נאם, כן מבעלה אמס

 פירסם כאשר בזמנו, השבוע. נמסר נשואים,
 בן של אהובותיו על קונפידנשל כתב־העת

 ה־ את לתבוע ויליאמס אסתר איימה גאס,
 הסתמכה גירושיה בבקשת אולם לדין. עתון

 על השאר, בין הרטוב, בגד־הים כוכבת
 בהצגת . . . בקונפידנשל שפורסם החומר

 בדו־ לפידות אשת אוקלי אני של הבכורה
 ההצגה כוכבת הוסיפה אמנות), (ראה רה־מי

 התכנית, בסיום בורוש, אידה ד,הונגריה
 את לבמה הזמינה היא מקורי. הדרן קטע

 שבמשך ואל, ג׳ורג׳ התיאטרון מנהל
 הקלעים מאחורי הסתובב ההצגה זמן כל

 עליו קפצה בשחקנים, וגוער צועק כשהוא
 תשואות לקול מתניו, סביב רגליה את והניחה

 משפחת על ירדה חדשה צרה . . . הקהל
 כי הטוענת תל־אביבית, אשה בן־גוריון.

 האחרון, הרוסי הצאר של בתו אנסטסיה, היא
 עמוס של בתו גליה, כי לראשה הכניסה

ץ, רי ו ג ך  ממנה. נגזלה אשר בתה היא כ
 לבית־ לרמת־גן פעם מדי עתה נוסעת האשד,
ביג׳י. של נכדתו לומדת בו הספר

השבוע (ןי1ס9
 הממשל לביטול מתנגד הוא מדוע בהסבירו ארגוכ, מאיר מפא״י ח"כ •

 אפשר אולי לרוסים, כמו אמצעי־הבטחון אותם היו ישראל למדינת ״אילו הצבאי:
הצבאי.״ הממשל בביטול אז לדון היה

 מציע ״אני בכנסת: הויכוחים אחד בעת רוזן, פנחס המשפטים שר 0
 מהם שידרוש לענין. גם אם כי לסדר, רק לא המתוזכחים את יקרא שהיושב־ראש

לענין.״ לדבר
 לפקודת תיקון חוק על בכנסת הויכוח בעת אלמוגי, יוסף מפא״י ח"כ •

 מחברי שחלק מארצות באו במדינה החדשים השיניים ״מרפאי רופאי־השיניים:
 בהן שיש חושב אינו מאתנו איש אולם נחשל, חברתי משטר שם שיש חושב הכנסת
נחשלות.״ שיניים

 מוסינזון: יגאל של חסנזב״ה ספרי על קוראים, במשפט אלמונית, ילדה 0
 שם. לכתוב מאמינים אנו אבל בדוי, הכל שם אנדרסן. אגדות את קוראים ״אנו
שקר!״ זה וכל — באמת שהיו דברים על כותב הוא — מוסינזון ואצל
 הצעת על בוויכוח עקיבא, בני ישיבת ראש נריח, צבי משה הרב 0

בו.״ קבור וכלב מלאכותי ירח ״זהו היהודית: התודעה לימודי להנהיג מפא״י
 שפירסם במאמר אל־סוטוואר, המצרי השבועון עורך אבאזה, פיקרי 0

 למצרים. מתאים אינו ״הקומוניזם בברית־המועצות: ביקור רשמי על השבוע
נחשלות.״ במדינות רק מצליח הקומוניזם

 מעשים ״ישנם החדישה: האופנה על בנאום ,12ה״ פיוס האפיפיור •
 — הבורא סידורי לפי נעשים שהם מאחר — כשלעצמם מאוד הוגנים שהם מסויימים

 כדי מאופקת, בשתיקה ולהסתירם הצל בצעיף זאת בכל עליהם להגן שיש אך
הגדולה.״ למטרה כבוד להבטיח
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