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 קסן במספר בפרנסתו .תלוי נשאר ך.וא לכך.
 250ל־ מגיעה הממוצעת הכנסתו לקוחות. של

 אשתו, ושל שלו עבודתו אף על ,ל״י.לחודש
קבועות. שעות ללא

 מבין גדולה שכבה יחסל הסופר־מארקס
 היה יוזמה אשר חנות־הענק אלה. חנחינים

ממשל אשראי תקבל והחעשיד״ המסחר שר
 נרחבת. ממשלתית מתמיכה תהנה גדול, תי

הנות בין לבחור שתצסרך עקרון־הבית,
 הכל־בו לבין והקטנה, המוזנחת ר,מכולת

 שהממשלה למקום תלך והמבריך הגדול
שתלך. מעוניינת

 הסופר- אמנם אם בטוח: לא שעדיין מה
 והמאורגנים, היקרים עובדיו עם מארקם,

 לעומת האחרון. בחשבון המחירים את יוזיל
 הרי בספק, עדיין המוטל .הכלכלי היתרון

בהד לחסל היוזמים, של הפוליטי החשבון
לגמרי. בטוח החנוונים, מעמד את רגה

משטרה
ד מצוות ק פ מ ה

 גאלה הצגת 11.12
 8.30 ת״א, שם״ ״אהל

נמכרו הכרטיסים כל
 חגיגית הצגה 12.12

8.30 ת״א, שם״ ״אהל
 מיוחדת הצגה 13.12

הארצי הקיבוץ מטעם
 לצה״ל סגורה הצגה 14.12

ת״א התרבות״, ״היכל
 דצמבר 16 ,15 ב׳ א/ יום

830 ״רמה״, רמת־גן,
 דצמבר 19 ,,ה יום

9.00 ״אורה״, חיפה,
 דצמבר 21 מוצ״ש,

9.00 ״אדיסוך, ירושלים,

 ״רוקוקו״. כנף״׳
רייכניץ. —

פקידים!
תלמידים!

!סטודנטים
 גרג- ב״אולפן חיום עוד הרשמו
ל־ בשבוע) א 2( הדד־חודשי לקורס קצובות

 אנגלית ו/או עכרית
 3 גורדון ח-בר-קפא. אצל כת׳׳א:

נו. החלוץ בי-ם.במעלה-, פחיסה:
ה ח ל ב ! ה ת ח ט ב ו מ

לכייף? וצונן
 הכיף שיא כי ספק אין

 פרטית. במכונית נהיגה
ה ר כ ש  שבועית יומית, ה
 רחוב ״עמית״, ,וחודשית:

 תל־אביב, ■3 7 מונטיפיורי
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1

 כרטיסים:
 '״ — ת״א

רמת־גן

 שוטרי הופתעו ,195* אוגוסט בחודש
 ביומן מוזר רישום למראה נתניה תחנת

ל בא ניר אריה המחוז ״מפקד התחנה:
 וקיבל פרוטה 50 של מציאה והביא תחנה
* למספר בהתאם כך על קבלה רי... סידו

 המחוז שוטרי לאוזן. מפה עבר הסיפור
 לתפקידו שמונו מפקדם, כי היטב ידעו
 מבין אינו ההגנה, בארגון זכויותיו בגלל

 הפקדת מחוזו. עניני בהנהלת דבר כמעט
 המציאות במשרד הפרוטה 50 בת המציאה

 חינוכי מבצע בבחינת היתד, התחנה של
המחוז. לשוטרי כביכול

 ניד כי התברר וחצי, שנה אחיי השבוע,
״ל באגרת החינוכיים, בנסיונותיו ממשיך

 מפקד מטיף )25 (מספר הצעיר- מפקד
 של ודרר־ארץ להלכות־ניפוס המרכז מחוז

והו ת עצו של בשורה במחוזו. השוטרים
עליהם: ציווה ראות,
אחרים. בשוטרים נימוס מידת לנהוג •
פוליטיות• אסיפות לפוצץ לא •
לאזרחים. להתחצף לא ס
בבית. נשותיהם את להכות לא 9

 חיפש היא בהוראות. הסתפק לא המפקד
 של הבלתי־נאותד, להתנהגות הסיבה את גם

 י שהליק נראה לי הסיבה? ״מד, פיקודיו:
.וחנוך בהדרכה עקביות חוסר הוא .  נקדיש .

ומ יכולתנו, מיטב את השוטר של לחנוכו
בעמלנו.״ ברכה שנראה אני שוכנע
רצון. יהי כן אמן,

חוקים
א ד ל ע וגד ורא ב

 השלום שופטת רידלי, אודסולד, הרוזנת
ש לעצמה תארה לא ,53ד,־ •בת הבריטית

 הארצית המועצה של המהוזי בכנס דבריה
 שעבר, בחודש שהתקיים בריטניה, ־נשי של

בישראל. נרחב לפרסום חכו
 לדעתי, הוא, ברשיון הפועל ״בית־בושת

ברחו השוטטות מן יותר הרבה טוב מוסד
 תהיינה שהנערות ומבלי אוויר מזג בכל בות

 להעבירן עלולות שהן מחלות, מפני מוגנות
 בפני השופטת אמרה ללקוחותיהן,- גם

הנכבד. הכנס
 הופצו בישראל כרחובות. כרוזים

מוכ בחוזרי□ רידלי אירסולה של דבריה
 אזרחים ״חבר בשם החתומים מיוחדים, פלים

תל־אביב.- 4627 ד. ו/ —
 בקשר שנים במשך נשפכה דיו ״הרבה

 היה שמוציאו־לאור הכרוז, פתח זו,- לבעיה
ה שמריהו, (,ברלה-) דב מאשר אחר לא

 של .לליגאליזאציה רבות שנים כבר לוחם
במדינה. בתי־הבשת

 כל היו לא ברלה של למלחמתו אולם
 הכפילה בה שעה באותה להצליח. סיכויים
 המשטרה ניידות יצאו כרוזיו, את המכונה

 העיר. ברחובות המוני למבצע התל־אביבית
 'בן־יהדדה הרחובות' דיירי של תלונותיהם

 השוטרים את המריצו בתל־אביב והירקון
הבור הרחובות את• •זמנית, לפחות לטהר,
 הרבות היצאניות מן העיר של תר1בי גניים

משלם. שם להם שקנו ומרועי־הזונות,
 במבצע גם חדלי־אונים היו השוטרים אך .

 צדקה אחרי היצאניות, הובאו בבוקר זה.
 לשחרר פקד זה לשוסס־השלום. רפואית,

 אינו בישראל הנהוג החוק .•כי נולן. את
 אלא היצאנית, של לדין העמדתה את מאפשר

 עבירה*, לדבר י ב״שידול נתפשת היא אם
 בשעת נתפשות יותר או יצאניות ששתי או

אחת. בדירה מעשר״ 4־* •ע*:-׳!•■-. •• •.־/*נ ־

8
. . .  7 *

סדר המשך - הראש מן מסריח הכדורגל

האיש
בעד

 עשרות הוצאו שבוע, לפני מוצאי־שבת של המאוחרות הלילח כשעות
מש חוקרי של רכות חוליות מנדטותיהס. חארץ בדרום ספורט עסקני

 את כעיקר וחקרו העירו לבית, מכית עברו מתנדבים, וחוקרים טרה
 שעה כי כרחובות. התרכזו והחיפושים החקירות רום הכדורגל. עסקני
 זרקורי הופנו כתל־אכיב, ונעלם נחטןז הזח״, ״חעולם כתם תבור, שאלי

זח. לכיוון בל קודם החקירה
 חקירות בסידרת חראשונח את חזחי׳ ״העולם פירסם שבועיים לפני

 כשבוע הישראלי. הספורט של חקלעיע מאחורי המתרחש על וגילויים
 תבור, אלי אלה. גילויים בסידרת השני המאמר להתפרסם עמד שעבר

 ברחובות, חטיפתו לפני יומיים שדה זה, כנושא החקירה את ריכז אשר
 חטיפתו. עם התעכב שפירסומה מפיריה, להמשך החומר את 5אסן

זו. הקידה תוצאות מתפרסמות השבוע

 שעבר בשבוע ד,תמרו עשן מרות ף*
 בתל־אביב, 9 מאז״ה ברחוב הבית מחצר 1 1

 הישראלית ההתאחדות משרדי שוכנים בו
 סירסום אחרי מספר ימים זה היה לכדורגל.

 הזה העולם גילויי בסדרת הראשון החלק
 מעסקני כמד, בין והמעילות השחיתות על

 החלו הפירסומים אחרי מייד כי ההתאחדית.
יסודי. בית בבדק ההתאחדות אנשי

עיר ועובד ספורט עתונאי דגן, יוסף 4(
ההת כמזכיר שמונה לשעבר, תל־אביב ית

 של במקומו לכדורגל הישראלית אחדות
 כל אח לשרוף הורה שהתפוסר, וייס משה
 מימי ששרדו והניירות הכרסיסים מלאי
 להאשמות כהוכחה לשמש יכלו ואשר וייס,

 הכרטיסים לשערורית בקשר הזה העולם
פיקוח. כל ללא מחדש שנמכרו הישנים,

הכדו התאחדות של המשמעת "ועדת1♦
ו נשר המשטרה קצין את הכוללת רגל,

 הענשת על החליטה אשר עורכי־דין, ארבעה
ה התנהגותו עב,ר חודורוב יעקב השוער

 הפועל בין המשחק להפסקת שגרמה מחפירה
 של סענותיו את שמעה תל־אביב, ומכבי
 'והקופאי החשבונות מנהל יששכר, גרשון

 העולם להאשמות בקשר ההתאחדות, של
 גרשון. כי קבע, הראשון הפירסום הזח.

 כדורגל, מקבוצות מתנות קיבל יששכר
וייס. משה של בעסקיו קשור היד, וכי

 המשמעת, מועדת פעולה שתבע יששכר
 ש- בנימוקים נגדו ההאשמות את הסביר

 למשל, כך, הועדה. חברי בקרב גיחוך העלו
 רק היו שקיבל התפוזים כי יששכר הסביר

 אחרי* שקבלו ממתנה קסן חלק
 בענין והאשמות חקירות ע למג׳ כדי 9

ל לכדורגל ההתאחדות שהזמינה הכרטיסים
 בחל־ יפת בדפוס הוזמנו השונות, תחרויות

חדשים. כרסיסים למיליון קרוב אביב
ההת יושב־ראש סגן אלמוג, מיקה 9

 הקובע האדם למעשה שהוא לכדורגל, אחדות
לחופשה. יצא ההתאחדות, בהנהלת

 ברציפות לנהל שנשאר היחידי האיש 9
 צבי היה לכדורגל ההתאחדות עניני את

 שלמעשה האיש הוא ההתאחדות. גזבר ברים,
ל כעת המנסה האיש הוא וייס, את פיטר
 בהתאחדות. אי־הסדרים את מחדש ארגן
 המושך הקלעים, מאחורי האיש למעשה הוא

וה ההתאחדות כספי על האחראי בחוטים,
 שלה. והכמעט־בלעדי האמיתי שלים

 הסיהורז את העורך האיש ברים, צבי מיהו
★ ★ ★

זמן לו שיש האיש •
י ב * ם * י ד  אל ונחבא צנוע אדם הוא ב

 להתפרסם מרבה אינו ששמו הכלים, .9
מופיעות שאינן כמעט ותמונותיו בעתונים,

 ביקור בעת חתנזונח^ בקצת נזינזין, (ראשון בוים צביהשובע ההמשך
רכוש יבעל הוא עתה ננווסקבה. בכדורגל ישראל נבחרת

בארץ! לכדורגל החתאחז־ות של חאנזיתיי וכשליט־ כגזבר וה&שסס)• בעולם חססייל רבבזת, של
.—4£_.


