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)12 מעמוד (המשך
 התפלא שלו, חדר־השינד, עם השכן במשרד
 מסעדה זה במקום הקימה שהחברה לראות

לעובדים.
 של שנתו את הפריע הסועדים רעש
 הצהריים. מנוחת את ממנו גזל הכהן,
 את ניצל ,25 בן למשפטים מתמחה הכהן,

 רשיון, ללא מוחזקת המסעדה כי העובדה
 את דרש בתביעתו משפטית. תביעה הגיש

 אחר לאגף העברתה או המסעדה, סגירת
מהדיירים. לאיש תפריע לא בו הבניין, של

 השלום שופט ומכונודהקלטה. כרוז
 לסגור פסק התביעה, את קיבל הראל ישעיהו

 פתוחה. נשארה המסעדה אך המסעדה. את
 הוא הכהן; של חמתו את העלה הדבר
החזית. אורך לכל תה״ל נגד מלחמה הכריז

 מכונת־כתיבה, על שהדפיס מיוחד בכרוז
 ציבורית מבחינה הצדקה כל ״אין טען:

 למשרדיו, בניין־פאר ירכוש שתה״ל ומשקית
 בתל־אביב ביותר היקרה המגורים בסביבת

 שירדו בניין, לרכוש רוצים הם אם דוזקא.
לכיש.״ לחבל

 שתוכנן לבניין כי עוד, טען הנרגז הדייר
 צפויה היתר, בלבד, מגורים כבניין מלכתחילה

 הכבד המטען עקב התמוטטות של סכנה
 את שאילץ דבר — למשרדים שהוכנס

 את שיחזקו נוספים עמודים להציב תה״ל
ד,בנין.

 חדרו, קיר ליד מכונת־הקלטה הציב הכהן
 המפריע הרעש את הקליט למסעדה, השכן

ש הנוספים, העמודים את צילם למנוחתו,
 צירף הבניין, את לחזק לדבריו, הוצבו,

בית־המשפט. בפני שהביא כרסתני לתיק זאת
הר ישעיהו השלום שופט נענה השבוע

 כי קבע הכהן, של לתביעתו שנית אל
 הפסיק כשלא בית־המשפט, את ביזה תה״ל

 צו הוציא השופט מיד. המסעדה עבודת את
 פסק־ למתן עד לפתוח אין כי קבע שני,
 המוקדמות הבוקר בשעות המסעדה את הדין

 לישון דייר של זכותו סוף־סוף, ובצהריים.
 במסעדה התה זרימת אם אפילו בשקט,
ת;־,״ל. בצינורות המים להזרמת היונית

פשעים
וברח הציץ

במש נשים עשרות הופיעו זו אחר בזו
 אחידה: תלונה בפיהן כאשר רחובות, טרת
 דירותיהן, חלונות דרך הציץ מסתורי גבר

 אשה השינה. בגדי את לבשו שהן בשעה
מש ״התעוררתי לטעון: הגדילה אף אחת
 בכל אותי מלטפים כי הרגשתי כאשר נתי,

ה הגבר בצעקות, כשפרצתי גופי. חלקי
בבהלה.״ ברח מסתורי

 לילי במצוד מיד פתחה רחובות משטרת
 התלונות אולם איש. נתפס לא אך גדול,

 אחר. למקום עברה והחזית פסקו מרחובות
 עתה הגיעו המסתורי הגבר על התלונות

ה פתחה שם גם גדרה. המושבה מנשי
 באותה ושוב — מקיפים בחיפושים משטרה
נפסקו. הליליים הביקורים תוצאה:

 החזית עברה שוב הקיר. על כתוכת
ההת ציר בשינוי גם הפעם אחר; למקום

 ראשון־לציון, במשטרת התייצבו אמהות קפה.
 בגופם הנעשים מגונים מעשים על התלוננו

 הפעם וגם מצוד, ערכה המשטרה ילדיהן. של
תוצאות. ללא

 את לפענח המשטרה הצליחה השבוע רק
ב שוטר נתקל כאשר זה היה התעלומה.

 קולנוע דלת על מוזרה בכתובת מקרה
 וגם בונבונים לקבל שרוצה ״מי ראשון:
 ליד עדני דויד אל יבוא כסף, בלי להיכנס

הקולנוע.״ של האחורי הקיר
 הגבר עדני. דויד את מיד עצרה המשטרה

 העובד התמים, והמבט הילדותיים הפנים בעל
 בראשון־ בתי־קולנוע בכמה נקיון כפועל
 לבצע נהג כי סיפר מייד, הודה לציון,

 שעה בבתי־הקולנוע, בילדים מגונים מעשים
מקהל. ריקים היו שהאולמות

 ותחנות מאסר, לשנת עדני נדון השבוע
 סוף־ חדלו הדרום מושבות בכל המשטרה

 האלמוני הפוגע על תלונות לקבל סוף
במוסר.

ישראל כל
ורווי□ טובי□ יהודי□
 האיגודים משלחת ראש מגאנה, אורח

 תל־ במסיבה סיפר זו, ארץ של המקצועיים
 שם ״ישנם בארצו: היהודים על אביבית

 חברות סוכני כולם מאירופה, יהודים 200
 אוצרותיה את מזמן זה המנצלות בריטיות,
עצמן. לטובת ורק אך הארץ, של הטבעיים

 יהודים למדינתנו כעת באים זאת לעומת
 עם בשיתוף־פעולה הפועלים אחר, מטיפוס

 הרמת ולשם הכלכלה, לפיתוח ממשלתנו,
 הם אלה ידידינו האוכלוסיה. של רמת־החיים

ש טהראן, ילדי . . . ישראל״ אזרחי
 רוסיה דרך מפולין, 1943ב־ ארצה הגיעו
 למיפגש בתל־אביב, השבוע התכנסו ופרס,

 שינציח ספר להוציא באפשרות דנו ראשון,
 הנערים, לאלף קרוב של עלייתם קורות את

 בעיצומה זו, ארוכה בדרך ארצה שהגיעו
 נןןר־?ןולה . . . השניה העולם מלחמת של

 העתונות לסיפורי הוא גם שחזר לשעכר
 ינוב ממשק 18 בן חקלאי אל־על, יצחק היה
 מסתננים. מיריות השבוע שניצול נתניה, ליד

המע עלית־הנוער מילדי אחד היה אל־על
 התרסק מטוסם כאשר ממוות, שניצולו טים,
 מגדלי . . . שנים שבע לפני נורבגיה, מעל

תוצ את השבוע סיכמו כדרום הכותנה
 היו היבולים כי מסתבר החולפת. העונה אות

 בסך הגיעו לדונם, ק״ג 120־100ב־ ירודים
טיפול הסיבה: ק״ג. 260 של לממוצע הכל

הכגדים ותרומת אליהו עזרא
ו׳ בכיתח דיון

. . המזיקים בהדברת לא־נכון ם . ר כ  ש
 העובדים המתמחים, המשפטנים של

 אפריל מחודש החל יועלה הממשלה, בשרות
 פחות עדיין — לחודש ל״י 75ל־ ל״י 60מ־

. . מרוויחה רגילה שעוזרת־בית ממה . 
 באנית-המשא נערך חשיש אחרי חיפוש

 כלבי־ בעזרת חיפה, לנמל בהגיעה איל,
 תורכיה שמשטרת אחרי מיוחדים, משטרה

למש מוברח. חשיש אוניה באותה גילתה
ל מה התורכים הותירו לא ישראל טרת

גלות.

תזכיר
עמוס של המניות

 למכור השבוע החליט כן־גוריון עמוס
 כורים, הזיפזיף כרית בחברת מניותיו את

 ירקוני. שייקה ידידו עומד בראשה אשר
 קצץ־משטרה על־ידי נתקבלה דומה החלטה

מוז שותפות פרטי קנר. יעקוב אחר, גבוה
 של הראשון במאמר בהרחבה תוארו זיו רה

בע הוכחו והם עמוס, בפרשת הזח ׳העולם
למע כי נתברר כאשר בבית־המשפט, ליל
 חלקו תמורת כספים עמום השקיע לא שה

 בצורה התערבה המשטרה וכי בשותפות,
ה מתחריה. נגד השותפות לטובת נמרצת

 בעין רואים אינם כי בשעתו קבעו שופטים
 בשותפות, עמום של השתתפותו את יפה
 סהר, יחזקאל על האשמה כל את הטילו אך

. הסכמתו את לה שנתן .  ה* סיפורו .
למ שהציע האב אליהו, עזרא של מזעזע

 מחוסר ילדיו תשעת מבין שלושה כירה
ה זכה 41061 הזה (העולם לפרנסם יכולת
 ששום בעוד יפה. אנושית לתגובה שבוע
ה האב למען דבר פעל לא רשמי מוסד

 ו׳ בכתה בשיעור לדיון הענין עלה מיואש,
יש נצח הממלכתי היסודי בית־הספר של

ממשפ רובם הכיתה, ילדי בתל־אביב. ראל
 כל תרמו מגבית, ערכו לא־אמידות, חות
 בהתרגשות שקיבל האב, למען מבגדיו אחד
הזיה. העולם במערכת המלא השק את רבה
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