
 הנוכחים בין רב. קהל ריכזה )888 הזה
 משכונת תימני קרטה, אברהם גם היה

ברחובות. שערים
 בידי שבוצע הרצח נרגשים. היו הנואמים

 העדה בני במקרה היו כולם אשר נערים,
 תימני אף העדות. יחסי את חידד התימנית,

 לאסיפת־ לבוא לקרטה, מחוץ העיז, לא אחד
רג מדי, מאוחר בבית־ההסתדרות. המחאה

 קרטה הכיר לאולם, שנכנס אחרי אחדים עים
 האסיפה,״ בדיוק מה על ידעתי ״לא בטעותו.

כן. אחרי סיפר
 הפועל מסדרני אחד עין. כהרף אירע הכל

 אותו קירם, חיים זה היה קרטה. אל ניגש
קודמות. מהזדמנויות קרטה הכיר

 שאירע מה על שנים. שלש אחרי
 בבית- קרטה אברהם סיפר רגע, מאותו
 אותי. להשמיץ התחיל ״קירט השלום: משפט

 יא כלב, סיטין איבן ,יא לי: אמר הוא
 והרים נעלו את חלץ הוא שרמוטה!׳ איבן

שאנשקה.״ בכוח ממני וביקש עיני, מול אותה
 שהתאסף ההמון מן בקושי ניצל קרטה
 לתחנת מיהר להימלט, הצליח לבסוף סביבו•

 מוכה. גופו וכל קרועים כשבגדיו המשטרה
 נאסר הוא נוספת: חודיה לו חיכתה במשטרה

ציבורי. במקום סדר הפרת בעודן
 ל״י 15ב־ נקנס למשפט, הובא הצעיר

 אך מהשופט. חמורה הזהרה וקיבל קנס
 שלוש השבוע׳ נח: ולא שקט לא קרטה
 ההסתדרות, בבית אסיפה אותה אחרי שנים
פיצו גרנדיר, דן עורך־הדין פרקליטו, תבע
 לפצות כדי קירט, מחיים ל״י 1701 בסו יים
 הסבל על שסבל, הכאב על קרטה את

 הטיפול הוצאות על לו, שנגרם הנפשי
איכ ״לא העבודה. מן הבטלה ועל הרפואי

 בעקשנות, הצהיר יקח,״ זה זמן כמה לי פת
עלבוני.״ את אתבע אני ״אבל

פשעים
ה די סי ב ח סו ק פ ל

 אליו שהגיעה פתאומית, טלפונית קריאה
 סיטונאי יהודה, לליאון גרמה כשנה, לפני

להפ בתל־אביב, החשמונאים משוק ירקות
 עדות ולמסור עבודתו את השבוע סיק

בתל־אביב. המחוזי בבית־המשפט
ל יהודה סיפר הקו,״ של השני ״בצד

 הפקח ״דיבר הזה, יצחק ד״ר המחוזי שופט
 כדאי שלטובתי לי אמר הוא שוחם. מנשה

 כהן, של המטבח כלי לחנות מיד לבוא לי
הכרמל.״ בשוק

 הפקח לרגע. אף פקפק לא יהודה ליאון
 משקל ביקורת על ממונה היה שוחם מנשה

 עם ממשלתיות. מסובסידיות הנהנים הירקות
יחסים. על לשמור יש כזה פקח

 מהיר היה הכרמל, בשוק שחיכה הפקח,
 דורש הוא כי לליאון הסביר הוא ונמרץ.

 מנת על ובמזומנים, מיד ל״י 500 ממנו
 את בעתיד גם ולאשר להמשיך שיוכל

סובסידיות. המקבלים הירקות כמויות
 יהודה ליאון גכונה. לכתובת צלצול

 שוחד לשלם בשביל עובד אני ״מה, נדהם.
 בבית־המש־ בזעם השבוע שאל לפקחים?״

 גילה לא שוחם למנשה אולם המחוזי. פט
 להתיעץ צריך ״אני בליבו. אשר את ליאון

לפקח. אמר רוסו,״ ברוך שלי, השותף עם
 לו שמסר הידיעה מן הופתע לא השותף

 קפון,״ יצחק את היום ״פגשתי ליאון.
 אמר ״והוא הנסער, לשותפו מצידו, סיפר,

ל״י.״ 600 מבקש עובדיה גמליאלי שהפקח
 הסובסידיות. באישור עבד גמליאלי גם
 מיד פנו מתדהמתם, התאוששו ויהודה רוסו

 הפיקוח לאגף צלצלו הם הנכונה: לכתובת
והתעשיה. המסחר משרד של

ש הפקחים של סניגורם נקם. פעולת
 עלילה ״זוהי הכל. את הכחיש לדין, הובאו

״הסי בבית־המשפט, הרעים שולחי,״ נגד
 הפיקוח, תקנות על בעבירה נתפשו טונאים

 לבטל הפקחים על להשפיע לנסות וכדי
שוחד.״ ביקשו כי עליהם העלילו התלונה, את

 גם אלה, לטענות האמין לא השופט
 המסחר משרד איש מפי ששמע אחרי

 רוסו הסיטונאים נחשדו אמנם כי והתעשיה
דבר. נעשה לא אך אחדות, בעבירות ויהודה

 לששה נשלחו מעבודתם, פוטרו הפקחים
 רוסו וברוך יהודה ליאון מאסר. חודשי

הסובסידיות. את לקבל המשיכו

ישראל כל
□ חי ע שלי ב ש ב

 יושב- בלימל, אנדרה של התפטרותו
 כמחאה באה בצרפת, הציונית התנועה ראש

 עובדה בצרפת. הסוכנות שליחי פעולות על
 פחות לא כך: כדי תוך שנתגלתה מעניינת

 בצרפת, דרושים היו הארץ מן שליחים 18מ־
יהודים 140 של עלייתם את לארגן כדי

 המיבצעים הצלחת בעקבות . . .
 וחיפה, בתל־אביב שנערכו דם, להתרמת

וברחו ברמת־גן דומים מיבצעים ייערכו

 . . . בתל־אביב חוזר מיבצע וכן בות,
 החדשה הסיסמה היא לילדים״ ״דירה

 תעודד הממשלה חסכון. להמרצת ביותר
בתש הרכים לילדיהם דירה לקנות הורים
 כך שנים, 18 במשך קטנים חדשיים לומים
 . . . בהתבגרו מוכנה דירה ימצא שהילד

 על שוב עלתה בישראל ברזל הפקת
 רק מכילות הגליל שעפרות למרות הסרק.

 5070 של בתכולה שרק בעוד ברזל, 277־
 דעתה על כור חברת עומדת לנצלן, כדאי
 חומר• לספק כדי אלה, עפרות לנצל שיש
בעכו. בולעת־ההון קרית־הפלדה לכבשני גלם

תזכיר
ל מו ש הג אי ת ל ב מו
 חייו את שהקריב לאדם האומה תודת

 נושא הפכה ממות זולתו את להציל כדי
 הזה שהעולם ורדי, שלמה של הוריו משפטי.

 מופת״ ״איש התואר את לו העניק )971(
 בשגגה הפעיל לעבודה שחברו ״שעה כי על

מון פו חסם חי, רי סון רסיסי את בגו  הרי
נפשו אח בחרפו רבים, אנשים חיי והציל

ת פי צ ת  שטויית הזכויות וכי
תכן למרחב. צפוי - ב׳ שלב - סיני מיבצע • ת בי מאד י מ ביוז

ם וירדן עיראק תתקפנה ובריטניה אמריקה סוריה, את ביותר הקרובים בימי

ם עם בשיתוף ם חוגי ציוניי פוזי  מחדש ולכונן רע״ם את לשבור כדי סוריים, או
- אפשר עוד זו בצורה רק לדחיפות: הגורם פרו־מערבית. עצמאית סוריה

 להיסוסים: הגורם השיקול המנותקת. לבנון את להציל — המערב לדעת

ת כי האפשרות  מוסלמיים־סובייטייס ומתנדבים מטוסים תשלח ברית־חמועצו

הפעם תיגרר לא ברית־המועצות כי הדי׳עה שור<ת במערב אולם רע״ס. לעזרת

עולם. למלחמת
תשים אולם זה, במקרה במישרין הפעם תתערב לא ישראל

חיוו דל לאל הצפוני לחבל עזרה להחיש רדי רשסחה לערוד המצרי הצבא של ו

ם. ע״ ר׳ ל רע״ם חלקי שני בין דרן־היבשה של הישראלית החסימה עצם ש

ת תהינה וירדן שעיראק מבלי המערבית, להתקפה מכרעת ׳עזרה ישמש דו שו  ח
דריכות של עול ישראל על מוסל יהיה זה קרהבמ ישראל. עם בשיתוף־פעולה

ת של שרוווות כמה רחיהלאז וצמוייס מיוחדת. חו קיצונית. מתי

העו שרת־החוץ, תגבר. עוד פרם לבין גולדה בין המתיחות •
קבוצת־ חברי ושאר פרס את מאשימה ה,חמור במחלת־מרה קשה טיפול עתה ברת

שות בניהול המנהלים אר־ תעמולת־לחי

מדי, קשישה היא כאילו נגדה, סית

לתפ שובה עם ובלתי־יפילה. חולנית
 אך שקטים לצעדים לצפות יש קידה,

עמדתה, את לבצר כדי מצדה נמרצים

ודיין. פרס של האמביציות נגד

 גדול מאמץ תעשה מפא״י •
ה־ קולות את כחזרה לרכוש

 שנים שבמשך אחרי בנגב. בדואים
 אחרים, של לטיפולם הבדואים הופקרו
שי בעיקר  לחץ עתה יופעל מפ״ם, מאנ

רו שיטתי. קו נמיר מרדכי השר של בי

 מפיי״י מטעם קרוע איש ומינוי בשמח

 מפ״ם קיבוצי נגד ידיעות וסינון בשטח

 התחלה רק הם הבלתי־תלויה לעתונות

זה. במסע
מחקר : סערה שיעורר ספר •

 של הוותיק הערביסט כהן, אהרון של
על שער־העמקים, קיבוץ איש מפ״ם,

 להגיע
 שיופיע

במק־ י

 האחרון
 בספר,

כי כהן

 בדור
 הערבים.

ח ם, כי יו

ת עו סי  שנעשו הנ
 עם שלום לכלל
חדשי כמה בעוד

■ס׳ 6 ז3 אחראי מנהיגים גילו רבים רים

להסכם להגיע ת ארץ־ישראל כויו נ ערביי

בכל נדחו אך הדעת, על מתקבל קבע

היהו־ הסוכנות צמרת על-ידי המקרים

ד ד ו ש . ה ם י נ ו ת ח ת שע הובא במעצר, יום ו5 שישב אחרי השבוע, ב  רב־הפעלים הפו
 לבקשת נענה זוהר השופט חקירתה. את להשלים למשטרה לאפשר כדי מעצרו, לחידוש

ת על חומר כל לפרסם האוסרת פקודתו את גם חידש המשטרה, הו  מעשיו. על או האיש ז
פניו. מעל ידיו את האיש הוריד לא מטרים, כמאה במרחק המשטרה לתחנת כשהובל

ריון. בהנהגת בעיקר דית, בן־גו

 מצריים, מדיניים בחוגים •
 של הקרוב לפירסומה מצפים
נוספת. סוכייטית־ערבית הודעה

ת״ ״הסברים ההודעה: תוכן  על והבהרו
 עקב הארצות, שתי בין הפעולה שיתוף
סקבה, אל־נאצר עבד גמאל ביקור  במו
ת זהמדיני. הכלכלי בשטח קודו העיק הנ
ברע״ם גלוי צידוד הנראה: כפי ריות׳

 החובה״, לקריאת ומעבר התפקיד לצו מעל
 ה־ משרד נגד תביעה שעבר בשבוע הגישו
 . . . ל״י 7000 בסך פיצויים לתשלום בטחון

ל התעוררו הנוצץ הפורץ קרבנות
 עורר )1078( הזה שהעולם אחרי פעולה.
 הרכוש החזרת שאלת את הראשונה בפעם

 של המפוארת הוילה הפקעת על־ידי השדוד
 שאלה בצורת זו אפשרות והציג בנציוני,

 אחד השבוע החליט הקרבנות, מן לחלק
 משפט להגיש סקל, מוני הצורף מהם,

 בנציוני. על־ידי שנגנבו ל״י 5292 להחזרת
 והמגרש, הבית על עיקול להטיל ביקש סקל

 ניכשו ידיעתי מיטב שלפי טענה מתוך
 שם על רשומים שהם אף הגנוב, בכסף
.הפורץ אשת .  זוכה. בן־דויד אדכס .

 מערכת על־ידי למשטרה שנמסר הצעיר
 הכוזב שיצרן־הסרטים אחרי הזה, העולם

 ממנו לסחוט בנסיון האשימו גלר אלי
 הזה העולם כתב שהוא בטענה כספים

 על־ידי השבוע זוכה ),1029 הזה (העולם
 ב־ קבע השופט צ׳רנובילסקי. מכס השופט

 הוא אין גלר, של אופיו לאור כי פסק־דינו
 הוכחות אין בלעדיה וכי בעדותו, אמון נותן
 אריות״, ״כפירי . . . הנאשם נגד

 הצגתו את לאסור ביקשה שהצנזורה הסרט
 באור בו מופיע גרמני שקצין מפני בארץ
 רחבים שחוגים אחרי להצגה. הותר חיובי,

 התנגדו ),1080( הזה העולם וביניהם בציבור,
 יצירד, של זה שרירותי לאיסור בתוקף

 מעמדתו. הצנזור נסוג בעלת־ערך, אמנותית
 את שהכיל לקטע פרט במלואו, יוצג הסרט

ווסל״). (״הורסט הנאצי ההמנון

האנטי־ישראליות. ההצהרות וחידוש רלכנוו. הנוכחי המ-יייר יד

המערבית גרמניה כין קשרי־הכלכלה להידוק תצפה אל •
 תקוות מתוך השילומים, בהסכם תחילה תמכו הגרמני אילי־המשק לישראל.

שקעות הדרך את בהדרגה יפלס הוא כי ת לה ולהפיכת בישראל גדולות גרמניו

צוני מפנה חל לאחרונה אולם במרחב. הגרמני המשק כל לבסיס ישראל  קי
 בישראל, כספים להשקיע טעם כל שאיו מסקנה לכלל שהנייוו אלה, בחוגים

תמורת לקלטה לגרחניה שכדאי סחורה לייצא לעולם תורל לא שישראל מאחר

ת הדוגמה הגרמני. היבוא  החייבת תורכיה, הגרמנים: את ששיכניעה המרחבי
שאין לגרמניה, גדולים סכומים תמורתם. לגרמניה לשלוח מה לה ו

היוקר תוספת תעלה בטרם עוד יעלה, המדינה עובדי שכר •
תיו המוקפא. השליש מן 607 לשחרר החליט האוצר יולי. בחודש  ילכו בעקבו

המעבידים. שאר

הכספיות: מצרותיו לצאת הקאמרי התיאטרון תקוות •
 לקופת ניכרים סכומים לתרום ידועים, אישים שני לפחות של הבטחתם

התיאטרון.
 טון, אלף 25 בשיעור הזה, הסוכר בעפולה. יזוקק חום סוכר •
 75 רק העובד למפעל־הענק נוספת תעסוקה לספק כדי מחוץ־לארץ ׳יובא

שיב שלפי למרות בשנה, יום מזוקק. לבן סוכר לארץ להביא יותר זול התח
כספי מוסד להקים תחת יחוסל. נוסף פנימי הסתדרותי ריב •

 סולל־בונה יקבל אמפל, ההסתדרותית בחברה שיתחרה הברית, בארצות משלו
ליון ששה של הלואה לא־יזזרץ כדמי מאמפל, דולאר. מי

 רוב את שעשה עורכי־הדין משרד תפורק. בספי־צדוק שותפות •
ת העבודה  אחד והמהווה האחרונות, בשנים המשטר של הפוליטית המשפטי
 מועמד — צדוק חיים עורך־הדין כאשר לפחות, לשניים יתפצל בארץ, הגדולים

משלו. משרד ויקים כספי את יעזוב — לכנסת מפא״י

10519 חזה העולם


