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במדינה
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ת הולמזש שדלוק היפתקו
 בנמל אשר יחסית, הצעיר הבטחון, קצין

 נעלמו קפה שקי 9 עצות: אובד היה אילת
 ליותר עלה האבידה של ערכה הנמל. משטח

לירות. 6000מ־
 קצין יפתח שכזה, במצב כי הדבר טבעי
 אחד קצין, אותו מקפת. בחקירה הבטחון

 את ממלא החל הראשונים, אילת ממתיישבי
האח העובדים לכל מיד קרא הוא תפקידו.

האפ מכלול את בפניהם פרש בנמל, ראים
שנתגלה. הגניבה למעשה שרויות

הד דעתם, את הביעו האחראים העובדים
 כל עוכבו בינתיים ביסודיות. נבחנו עות

 המתינו משמרתם, את מלעזוב הנמל עובדי
הבלשי. הצוות עבודת לתוצאות בסבלנות
 מאומצת, חקירה של שעות כמה אחרי
 נעלמו לא הקפה שקי התעלומה: נפתרה

בספירה. פשוט טעה המחסנאי כלל.
הז העובדים לרווחה. נפתחו הנמל שערי

 היה האילתי הולמס שרלוק לבתיהם. יו
נסגר. התיק מקטרתו: את להצית יכול

אדם דרכי
יצאניות ששנאה האשה

 למקומו," שתגיע עד חברו את תדון ״אל
 לצורך בדוי (שם מלכה אבל חכמים. אמרו

 החכמים. שאמרו למה לב שמה לא הסיפור)
 כבת בעצמה. חכמה די שהיא חשבה היא

 שוטרת, למעמד שהגיעה עניה, למשפחה
 היא במקצועה. מאוד גאה מלכה היתד,

 מלווה היתד, אותן ולאסירות, לפושעות בזה
יצאניות. שנאה במיוחד האסירים, במכונית
 את להשפיל מתביישות לא אתן ״איך

 מוסר מטיפה מלכה היתד, האשד״״ כבוד
 לבית־המשפט, הביאה היצאניות'אותן באזני
 שיתנהגו שוות לא אתן שכמותכן, ״זבל
 היתד, פעם מדי אדם.״ בני עם כמו אתכן

 מלכה כי מתלוננת אחרת או זו יצאנית
 זאת מסבירה ודתה מלכד, אליה. התאכזרה

 יצאניות. לשאת יכולה שאינה בכך, תמיד
אחרת. במחלקה לעבודה אותה העבירו לבסוף

 אחד יום התבגרה. ומלכה עברו השנים
 נישאו קצרה תקופה אחרי בשוטר. התאהבה
 בעבודתם יחד המשיכו עוד מה זמן השניים.

 שניהם שקיבלו המשכורת אך במשטרה,
להתבסס. כדי להם הספיקה לא יחד גם

 המשטרה, את עזבו השוטר ובעלה מלכה
 שבועות לפני בחוץ. יותר להרויח בקוותם

 האסירים במכונית מלכה נסעה שוב מספר
 שוטרת. היתד, לא היא הפעם לבית־המשפט.

 הוצאת לשם לבית־המשפט, הובאה היא
 שוטטה היא האשמה: נגדה. מעצר פקודת
כיצאנית. בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב

תזכיר
אי־ו־1 תל־ ק- ת13ור רו ב״ ב-

ב השבוע החלו הפועלים מפלגות
 הסכם לכריתת בדרך משותפות, שיחות

 הרביעית. לכנסת אחידה רשימה על משותף
 היה )1099( הזה העולם של תצפית מדור

 תיזום העבודה אחדות כי שגילה הראשון
 תוכנית מכלל אותן ותוציא אלה שיחות

 אהרון פרשת מעשי. למשא־ומתן תיאורטית
 של הראשונה הפגישה את שפוצצה כהן,
למר פירסומי אחרי המפלגות, שלוש נציגי
 בתום השיחות. המשך את תעכב לא חב׳

הפוע מפלגות מנהיגי יפגשו הבא השבוע
 לכלל להגיע ינסו ביותר, הגבוה בדרג לים,

. . עקרוני הסכם ש למעיכת מכתב .
 הקורא בחתימת ),1101( הזה בהעולם פורסם

חרי לתגובה זכה מכפר־קאסם, סנסור, מ.
 סנסור, של הערתו על חירות. ביומון פה
מא על תגיב העתונאים שאגודת ראוי כי

 בזכות ״המצדדים חירות כתבי של מריהם
 משמר־חגבול אנשי של התועבה״ מעשי

כן חירות: משיב בכפר־קאסם, ת י . .  גם ״.
 של גליון מעולם ראה לא סנסור מ. כי

 כך על לו שסיפרו אלא בעיניו, חירות עתון
 . . . בכך״ יאמין כי מעוניינים שהיו אנשים
והב בגניבת שעסקה המכריחים רשת

 ומארצות־ ללבנון, מישראל המחאות רחת
 בישראל. השבוע נתגלתה לישראל, הברית
פעו את לראשונה גילה )1050( הזה העולם

המ על בלעדיים פרטים מסר הרשת, לות
 נגנבה מניו־יורק, שהגיעה בנקאית חאה

 ב־ שוב ונגנבה בביירות נפדתה בתל־אביב,
לבדי הבנק מן חזרה כשהגיעה תל־אביב,

ההמחאה. מסב של האמיתית זהותו קת

 הגזים רותי
זאת בכל למטה היפהפיות

הפי היוו זה, מסוג אופנה תצוגת קבכל שלא אך

הא מדג
ן מעוגן

 כ לתחזית יותר לב לשים מתחילים עתח
 לחזאי־האו גם עכורה המספק דכר ופו/
 המ כרום שהיה, - הגשם מעיל אל סיס

 מה! לא הסוואה המקרים, ברום והיווה,
 תעשיין הוכיחה עתה הרי כזילזול, -

 מ! להירטב לא כדי• רק נוצר לא גשם
נאה, כין־־עונתי כמעיל לשמש מסוגל

רות■ מאת
 מאו שכל במוני, לבורות נדמה, כאורה

 א אותו לשנייה. דומה אופנה תצוגת /
 תן בקנאות הנוכחות היפהפיות אותן המעמד,

 נכו! ברוב (צווחת מנגנת תזמורת כמעט, דתית
 תי, פוס־ יפהפיות ודוגמניות ברקע, המקרים)

 י? מ־ חיוכים הצר, המעבר על בקלילות עות
שנר מצלמות. ברק קלים, סיבובים לחות, שפתיים

 לן בעולם, ביותר המפורסמת הדיילתאלה
חיננ. היא זו. בתצוגה המגחה היתה

הגי? לא התזמורת, ברעש נבלע הדק קולה אך מאד,


