במדינה
מ שפט
חבר בכל המחתרות

בגמר עונת החורף שטפו את
בגדי הצמר הלבנים

מוצר להלבנת צמר ,משי טבעי
וניילון אשר ה צ ה י ב ו .מחזיר
לה שיג

לצמר ,משי וניילון את צבעם
המקורי.
אלא

בבתי ־ מ ר ק ח ת
ופרפומריות

איננו מכבס
מלבין

כלבד!

ב״ ב >ב > וו>ט׳י
בכדי שתמצאו אותם לבנים
כ ש ל ג לקראת החורף הבא.
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גם ב עי ר
אפשר להשיג פרטיסי־
נסיעה וכרטיסי מקומות
שמורים ברכבת מכלי
כל ת ו ס פ ת מ ח י ר .
כרטיס לכוון אחד ,טוב לשבוע
ימים וכרטיס בחזרה — חודש
ימים.
והרי רשימת הסוכנים למכירת
כרטיסים— :

החברה עם שש ש נ י ם נס י ו ן .
אלפי דודים בשימוש בכל הארץ.
א ח ר י ו ת ל ח מ ש שנים.
מתקנים ביתיים מ* 395.-ל״י,
מתקנים תעשייתיים עד  500ליטר
ה ר כ ב ה על ־ יד י מ ו מ ח י ם ,
ש ר ו ת

ב כ ל

ה א ר ץ .

פנה עוד היום ותקבל חוברת הסברה חינם במשרדינו*
רה׳ הירקון  ,325ת .ד ,6004 .טלפון .21357
דוודי שמש בע״מ׳ רה׳ המגינים  ,48ת .ד.
 ,201טלפון .4000
קרית־ביאליק א .דץ ,רחוב קרן היסוד .29
ירושלים :
מ .פוזן ,רה׳ בנימין מטודלה  ,29טל.4143 .

דווד> ש מ ש בע״ם
מ>רומ>ת-אול>מפ>ה

טאסמלר! סיסי
הי* ר2ן אוזגז נזבירווו השגרם הרבגת אריגזן נשרחייבן
נזרי שבוע נזערי-הוזגץ שר ״הגוודגד הוה״ ,שבתוון
הוזדשות הישרארי ,תנזובר רכר ישרארי בניכר
דר׳ה נאנון תזרא כר כר הנזה־חזש ב חזבי הארץ.
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ירושלים
מלין — בנין מעו״ז ,רח׳ בן־
יהודה ,פנת,המלך ג׳ורג/
סלתורס — רחוב שלומציון
המלכה .2

תל־אביב
סלתורס — רח׳ אחד העם .28
עתיד — רחוב הגליל .5
קופל תורם ,רח׳ צ׳רניחובסקי.4 ,

רמת־נן
פלתורס — רחוב ביאליק .39

י

חיפה

גרינברגר — רח׳ שפירא .13
קונטיננטל — דרך העצמאות .88
פלתורם — דרך העצמאות .82
אטלס שרות נסיעות בע״מ —
דרך העצמאות ,רחבת כיאט,
בית הקרנות ,רחוב הרצל,
סניף  :נהריה ,שדרות געתון.

נתניה
הלפיד — רח׳ הרצל)בנין העיריה(

תמיד לשרותן

הנהלת

רכב ת י שראל
ביקור מפתיע
של תייר
תיירים מביאים פריסות שלום.
לפעמים מופיעים בלי הודעה
מוקדמת .ההתרגשות בבית מש
פחת רבינוביץ היתד ,רבה כש
התברר ,שהתייר הניצב לפניהם
אינו אלא בן דודם מאמריקה.
לביקור החשוב לא התכוננו .ומה
להגיש בשעת בין־ערביים זאתי
מר רבינוביץ נטל את היזמה
לידיו .כוסית קוניאק ״סוברין״
מובחר מיקבי פרידמן ,לאורח
ולבני המת .והכל היה על הגובה.

שופטים רבים הספיק אריאל אליאשווילי
להכיר בעשרים ושלוש שנות חייו .אחרי
שהורשע בשלוש השנים האחרונות באשמת
הפרת סדר ,הדבקת כרוזים ותקיפה׳ הובא
השבוע פעם נוספת בפני שופט השלום
בתל־אביב .האשמה הפעם :תקיפת שוטר ב
אולם בית־המשפט המחוזי ,שדן במשפטם
של רוצחי קסטנר ,נגדם הופיע אליאשוזילי
בעצמו כעד המדינה.
אליאשווילי לא השתנה במאומה מאז
עדותו בבית המשפט ,כשנשבר תחת אש
חקירתו הצולבת של מקם קריצ׳מאן ,פרק
ליטו של יוסף מנקס .גם חודשי העבודה
הקשה במפעל הנחושת בתמנע ,לשם הוגלה
בפקודת הש.ב ,.לא שינו את אופיו .כבטחון
עצמי שופע ,עמד לפני שופט השלום יוסף
מגורי־כהן ,שנענד ,לבקשת התובע וזיקטור
שרעבני ודן אותו לחודש מאסר ושלושה
חודשי מאטר־על־תנאי .״יש לך שלוש הר
שעות קודמות,״ העיר השופט לאליאשודילי,
בהסבירו לו מדוע הוא דן אותו למאסר.
״כבוד השופט,״ פתח אליאשוזילי בהרצאה
מקיפה ,״זו הפעם הראשונה שאני עשיתי
מעשה פשע על דעת עצמי .יתר העבירות,
עליהן הורשעתי ,עשיתי בשליחות מישהו  . . .״
״בשליחות של מי?״ התענין השופט לדעת•
״את כל שלוש העבירות הקודמות ,בי'
צעתי בתקופת המחתרת,״ הסביר אליאשוזילי
ברצון.
״איזה מחתרת?״ לא הסתיר השופט את
סקרנותו.
״בשנת 1956־ 1955היו הרבה מחתרות
בארץ,״ התנדב אליאשווילי להעשיר את
אוצר ידיעותיו של השופט ,״ואני הייתי
חבר בכולן.״

ד ר כי אד ם !
היצאניות •צאו למרד
עשר צעירות מפורכסות ,לבושות מכנסי
ג׳ינם וחצאיות מתוחות ,הובלו בזו אחר זו
לאולם המשפטים הגדול של השופט יוסף
זוהר בתל־אביב .הצעירות ,אשר גילן לא
עלה על  ,20נתקבלו באולם בקריאות גיל
ושמחה .״מה שלומך אסתר?״ שאל צעיר
בן  19את אחת הצעירות ,ותקע לידה
חפיסת סיגריות יקרה .״אל תדאגי ,חבו
בה,״ נדחק בחור מטורזן וליטף את פניה
של נערה ,שנראתה כבת .15
השוטרים לא שמחו לגילויי הידידות ו
החיבה של י הצופים .הם הובילו את עשר
היצאניות שנתפשו במצוד לילי ,הושיבו
אותן לפני השופט להוצאת פקודות מעצר.
העובדה שבאולם נמצאו חבריהן ,מנהלי
עסקיהן ,עודדה את הבחורות .״אל תשבו
בשקט בחורות,״ פלחה לפתע זעקה חדה
את אולם המשפט.
מה שקרה אחר כך נראה כאילו נלקח
מתוך סצינה של היסטריה המונית בסרט
איטלקי :״עתונאים! איפה העתונאים!״ צר
חה בחורה במכנסים כחולים ,״שיבואו ו
יראו מה עושים לנו!״
כל באי בית־המשפט נזעקו למקום .השוט
רים שניסו להשליט סדר נדחקו לצה נשרטו
והוכו בידי הבחורות שהתנפלו על הספסלים,
החלונות ,שולחן התביעה ודוכן השופט.
כשהן רומסות ושוברות ,מנפצות וצורחות,
הרימו היצאניות את נם המרד :״מה אתה
מסתכל עלי כך?״ צרחה יצאנית צבועה אל
שוטר שניסה להמלט מצפורניה החדות ,״אם
לא היו זונות וגנבים לא היתה לך פרנסה!״
לשוטרים היתד ,הפעם פרנסה .באלות וב־
אגרופים ניסו להכניע את הבחורות .דם ו־
שברי־זכוכית מילאו את אולם המשפטים,
אותו נטש השופט במהירות .בפיקודו של
הקצין שמעון מרקוביץ ,שנשרם בעצמו ו
כשכמה משוטריו הובלו לתחנת העזרה ה
ראשונה לחבישת פצעיהם ,הצליחה התגבורת
שהוזעקה למקום להתגבר על המהומה .״אם
היו מגינות כך גם על כבודן,״ העיר ב
מרירות שוטר שמכנסיו נקרעו ,לשוטר אחר,׳
שידו נחתכה ,״לא היו הבחורות האלה נמ
צאות היום בבית־הסוהר.״

ד ר כי חיים
שלטון אבד״את
שש שנים הטילו כרים
מוכתר וכדורי מוכתר את
אלף תושבי מעברת עמישב,
המעברה הגדולה במדינה,
בני עדות המזרח ,עולים

עבדול ,אהרון
חתיתם על 15
ליד פתח־תקווה.
שתושביה כולם
חדשים מעיראק
העזלם וזזזז *077

