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מס היה המרומה הקיוסק בעל בידי תעה.
 שמו את שנשא מרקוביץ, של דרכונו פר
 ה־ היקף לו לכשהתברר לוי. אליאס של

 במשטרה. להתלונן מיהר האמיתי, עיסקה
 לאחת אחת צירף הנמל, במשטרת התורן

להת נוספת, בפעם שוב, הוכרח ומרקוביץ
מעשיו. על וודות

ה גניבת על מאסר חודש הפעם: עונשו
 וששת הונאה על מאסר חודשיים דרכון,
 למאסר שהפכו תנאי, על המאסר חודשי
ממש.

 כל את מרקוביץ של הוריו עושים כרגע
 לביתו. התועה הבן את להחזיר המאמצים

 מחוללת תמיד לא הקודש ארץ של אוירה
ניסים.

חיים דרכי
בוד א□ כי
 את בבוז בחן טרייביש יהודה השופט

 לפניו. שניצב הקומה וגבה השחרחר הבחור
 אביו ,מכה כתוב בתורה כי יודע ״אתה
 בתקופה חי היית לו יומת׳ מות ואמו

 העיר שער אל אותך לוקחים היו ההיא,
באבנים.״ אותך וסוקלים
 סכסוכיו עפעף. הניד לא )23( הצעיר
 בקעו שרה, אמו עם לוי שמואל של הקולניים

 בתל- הכרמל ברחוב ביתם קירות את מזמן
 באותו גם השכנים. של לסיוט הפכו אביב,
ה לספסל שמואל הגיע שבעקבותיו לילה,

 לכששמעה, החוצה, שרה נזעקה נאשמים,
 המטפס המובטל בנה של צעדיו על נוסף

 וזה רזה ״אתה אלמונית. של צעדים לחדרו,
 שמואל לכשביקש פסקה, בשבילך!״ טוב לא

 חולה ״אתה בחדרו. ידידתו את להלין רשות
 לכש־ בתוקף האם התנגדה מנוחה,״ וצריך

בה. להפציר המשיך
קול לחי סטירות החולה: הבן של תגובתו

דקות. תוך האם פני את שהיצבו ניות
 שלו, הטוב בהומור הידוע השלום, שופט

 את לסוטר־אמו להסביר יכולתו כמיטב ניסה
 הסכים לבסוף מוסד־האמהות. של מהותו

 שלך?״ הערב הוא ״מי בערבות. לשחררו
 לוי: השיב פניו, את לעוות בלי שאל.

שלי.״ ״האמא

תזכיר
הבנים״ ״א□

 את ללחום יצאה המושבים תנועת
 את ראתה אשר גובר, רבקה של מלחמתה

 יהושוע של סיפורו מפירסום נפגעת עצמה
ש אחרי בהארץ. הארבעה, סיפור בר־יוסף,

מכ את לראשונה פירסם (לסוו) הזה העולם
 לבר־יוסף, גובר רבקה של הנוגע־ללב תבה

תקי אמצעים המושבים תנועת נציגי תבעו
ומוס והעתונאים הסופרים אגודת מצד פים
 לתקן כדי והארץ, בר־יוסף נגד אחרים, דות
שנג הדמים״ ו״שפיכת הקודש״ ״חילול את

.הבנים״ ל״אם רמו .  מחתרתי ארגון .
העל בית־המשפט שופטי קבעו קיים, אמנם היה
 מנקם, יוסף של בעירעורם דנו אשר יון,
 ד״ר של רוצחיו שמר, ודן אקשטיין זאב

 אותה אינה זו מחתרת אולם קסטנר. ישראל
 הש.ב.< של בשליחותו התביעה, אשר מחתרת

 1014 הזה (העולם קיומה את להוכיח ניסתה
 בקרית־שמונה מפא"י חברי . . . והלאה)

 לחברי ״פנימי המסומן חוזר, השבוע קיבלו
 במילא ״דע והקורא: קרית־שמונה״, מפא״י

 המועצה ראש נגד מתריע החוזר לבחור!״
 לכתבת נושא בשעתו שימש אשר נזרי, אשר

 על והלאה) 977( הזה העולם של הגילויים
 היהו* הנער . . . העולים בעיר הנעשה

 ראש של נכדו הינו מצליח, אברהם די,
 זאת אל־סעיד. נורי לשעבר עיראק ממשלת

סי ביפו. המוסלמי בית־הדין השבוע קבע
 בהעולם לראשונה פורסם מצליח של פורו
 על־ ואביו סבו הריגת למחרת )1086( הזה
 הצבאית המהפכה בפרוץ בגדאדי, המון ידי

 הנערה את לשחרר ״יש . . . בעיראק
 קבע שידוך!״ בענין בן־דודה מכבלי הערביה
 בעכו, כתילי אליאס שופט־השלום השבוע

מ ג׳נאים האחים שלושת את שמצא בעת
 שתואר כפי בתקיפה. אשמים סכנין כפר
 שלושת תקפו ),1057( הזה העולם דפי מעל

 קרוביה, ואת רמסיה מדם בת את האחים
 העתיק הנוהג את להמרות רצתה זו כאשר

 מבלי משפחתה, בן שאינו לצעיר ולהינשא
. תחילה עליה יוזתרו דודה שבני  ״יומן . .

 של הבלעדיות לידיה השבוע עבר כרמל"
 שצפה כפי בישראל, הסרטה אולפני חברת

הכ אף ועל ),1102( הזח העולם מראש זאת
 אכסל־ נתן היומן מנהל של הנמרצת חשתו

רוד.
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מספר הזה״ ״העולם עוון

פצצות גני עד ישנו חיילים

 מרשים שאין סמיך, כך גל בקרו הערפל נעצרה. רכבת ך*
 דעתו את חיווה משמאל שכני התחנה. את לעבור לנו ן ן

 הודיע בדימוס, הקולונל ממול, שכני מזג־ד,אוויר. על המתונה
 מצב־ על משפט הוספתי טוב. יותר אינו המצב הדרומי שבחוף
 להעיז אפשר הסיכום: הלונדוני. בשדה־התעופה הלקוי הראות

לגמרי. בלתי־פגום אינו שמזג־האוויר לומר
 אומר פלסטיין, אה, מישראל. לדעת? מותר אם אנכי, מנין

 המוטסת הדיביזיה עם .1947ב־ שם הייתי בענין. מימין שכני
ר,ששית.

 במחלקת הכרמל, על ישב שכני קשים. זמנים היו אלה כן,
 הארץ. את לראות לו ניתן לא וכמעט האוגדה, מטה של הקשר

 מאד. מוכשרת היתד, היהודית המחתרת האמת, את לומר אם
חריפי־מוח. אנשים

בצבא־הקבע. שנים 17 זה ומשרת ,37 בן הוא שהאיש מסתבר

 בלש כל מתחיל כך לונדון. רחובות את הסתיר סמיף רפל **
 את שיתק סמיך ערפל זה. סיפור מתחיל גם כך טוב. אנגלי

 הייתה לאמריקה להגיע היחידה והדרך בשדה־התעופה, התנועה
לעולם. ערפל אין שם סקוטלאנד. לגלאזגו, ברכבת לנסוע

 השניה, במחלקה ל״י 20 תמורת יוסטון. בתחנת עמדה הרכבת
 הסקוטים, לבירת שעות 9 תוך אותנו להעביר מוכנה היתד,
 נשמר גם נוספות פרוטה 500 תמורת קילומטרים. 600 מרחק

 אותי שלימדה קטנה, חוברת קיבלתי חינם כתוספת מקום. לי
בבריטניה. אחר דבר לכל כמו היסטוריה, זו לרכבת שיש

בינ לפירסומת זכה ,1928 בפברואר ;חנך המלכותי״ ״הסקוטי 1
 140ל־ מגיעה ומהירותו ,1933ב־ שיקאגו בתערוכת לאומית
 מישחק את 1823ב־ המציאו ששם בראגבי, יעמוד הוא קמ״ש.

 בקרו, וגם ג׳ונסון הד״ר 1709ב־ נולד שם בליכפילד, ;הראגבי
הלאה. וכן לקטרים. מפעל־הענק 1843ב־ נוסד שם

 בסרט בדימוס כקולונל נראה האחד אנשים. שני ישבו בקרון
 הפנסיות. במיניסטריון בכיר פקיד כמו השני גינס. אלק של !

שלפניהם. באוויר רב בענין הסתכלו שניהם
★ ★ ★

הדרת לסגור שכח הקטן השפן
ס ■ *

 לימדו כך — ברכבת זרים עם מדברים אין לבריטניה
 הנוף. את הערפל הסתיר בחוץ לעשות. מה היה לא איתם. 4

 האומה את רדום מעניין מה לברר וניסיתי העתון את לידי נטלתי
 בלונדון, הרציניים מן טלגראף, ד,דיילי הוא העתון הבריטית.

 הפרטים את הכיל הבנתי, לא אותן הספורט, ידיעות ומלבד
הבאים: החשובים

 בשדה־ הטיסות כל ללונדון. מעל סמין• ערפל •
 להתאחדות טילפנו איש 1700מ־ למעלה בוטלו. הלונדוני התעופה

בדרכים. המצב את לברר כדי המכוניות בעלי
 למערכת במכתב :אוטובוסים בנהגי תתעללו אל •

 כולה באנגליה אין אם לונדוני, באוטובוס נהג ביטס, אלן שואל
 הנהגים, של משרותם שבע־רצון שהוא ויחיד אחד איש אף

מלא? בפה זאת להגיד והמוכן
 מונטגומרי, לורד אחת!" מילה אן? אשנה ״לא •

 שלא הודיע מקרבותיו, כמה לתאר כדי בטלביזיה להופיע העומד
 מי רבים. שהרגיז שלו, הזכרונות בספר אחת מילה אף ישנה

משלו. ספר לכתוב יכול הלורד, אמר לדעותיו, מסכים שאינו
 אך הזה״, בבאלאגאן ״חדש שהוא הלורד אמר הטלביזיה על

ללמוד. מקודד.
 ,45 האריסון, ויליאם מדי. יותר שעבד מפני קנם •

 10ו־ לי״ש בשתי שלו המקצועית האגודה על־ידי נקנס משפילד,
 למעלה נוספות שעות חמש האחרון בחודש שעבד על שילינג

הטע מן התעלמה האגודה לו. מסכימה שהאגודה המכסימום מן
 מסוגל היה לא אדם ששום חיונית עבודה לסיים עליו שהיה נה

לבצעה.
נמצאה 28 כבת אשה נהר. ליד הרוגה הרה אשה •

 הכר. ללא רוסקו פניה ריי. הנהר ליד בשיחים הרוגה במקרה
 סימנים שום לידה נמצאו לא השמיני. בחודש הרה היתר, היא

 מותה אחרי למקום אותה הביא הרוצח זהותה. על המעידים
ממכוניתו. בערפל אותה וזרק
 אדמם, ג׳ון בבית-משפט. תגרה אחרי התנצלות •

 שמיעתה בשעת בקהל, אדם ותקף העדים מדוכן ירד מבל־ודייר,
 כשותף בתביעה שהוזכר האיש הוא הנתקף גרושין. תביעת של

 שמרשו על התנצל התובע שפרקליט אחרי במעשה־נאוף. ד,אשר,
 שהביאו אלה שאשמים השופט העיר העצמית, השליטה את איבד

בית־המשפט. לאולם הנתקף את
 לעניני המייעצת ״המועצה סימפאטי. אינו השפן •

 לציבור שיגלה נרחב, במסע־הסברה שתפתח הודיעה שפנים״
ספרי־ד,ילדים כי טוענת המועצה השפן. של האמיתי אופיו את

בדרך פגישות סידרת על

 עשתה היא דירתו. בדלת בלתי־שבירות שמשות שתי שברה
 האשמה את הכחישה האשד, להיכנס. לה לתת שסירב אחרי זאת

להסתכלות. לשבוע ונעצרה
 פרויד, גבריאל סטיפן מר פרויד. סטיפן למר גט •
 סמך על לצו־גירושין אתמול זכה פרויד, זיגמונד של נכדו

הנת הורוקם. גיבסון מייקל ג׳ון מר עם נאפה שאשתו הטענה
 השגחת תחת יישארו הילדים כי הסכים הבעל התגוננו. לא בעים

האשה.
 רק הבעל כי יתכן רצח. במשפט עצמית הגנה 9
 מאהב את למוזת דקר כאשר אינסטינקטיבי באופן עצמו על הגן

 של אחיו הנרצח, פרקליטו. טען כך — קניה בניירובי, אשתו׳
 הכחיש הרוצח בבית־מלון. האשד, בנוכחות נדקר סטאפורד, לורד

 לבית־הסוהר. לשלחו איים המאהב כי וטען לאשתו, שהתאכזר
 במטה, אשתי עם ישכב שהוא בעוד בכלא שאשב ״המחשבה

אמר. דעתי,״ על אותי העבירה
 בבהלה בפינה התכווץ חתול מעכבר. פוחד חתול 9

 מניו־ כתב מודיע מפחיד״, ״גאז שהריח אחרי עכבר, למראה
 לשבור ומטרתו האמריקאי, הצבא על־ידי הומצא הגאז יורק.

האוייב. של הלחימה רצון את
 הוקצבו פיצויים לי״ש !00 לפיצויים. זוכה שוטר •

 בוז. במחוז הבולשת ראש נגד במשפטו ,33 אנסל, הנרי לשוטר
 הילדים את שיכנעו העדרו, בשעת התובע לדירת באו בלשים

 חיפוש בדירה וערכו אביהם, ידידי שהם בטענה לדירה להכניסם
גנוב. רכוש אחרי בלתי־חוקי

 בקפריסין, חיילים כיתת פצצות. על ישנים חיילים •
 בבוקר מצאו במערה, לישון ושהלכו בגשם התמוטט שאוהלם

המח של עצמית מתוצרת פצצות שהכיל ארגז על ישנו שהם
פוצצו. הפצצות תרת.

★ ★ ★ אדמוניות אדמדמות בלניות בלניות,

 ואהוד, חיובי כייצור השפן את בתארם האמת, את מסלפים
 בתשובה וחומם. מחבל לחקלאות, מזיק השפן שלמעשה בעוד
 ״מועצה לייסד עומד שהוא בעתון הטורים אחד בעל הודיע לכך

החק של האמיתי הפרצוף את שתגלה איכרים״, לעניני מייעצת
מבחילים. פראי־אדם אלא אינם המקובלת לדעה שבניגוד לאים,
 רב־סרן הוקס״. ״תקנון על מבריז ימי קצין •

 הודיע במשרד־ה,אספקה, ימי קצין ,41 הוקם, פראנק גורדון
 לרכבות, חדש תקנון ניסח שהוא תחבורה לעניני בבית־המשפט

 יהיה זה תקנון לפי הוקס״. ״תקנון לקרוא מציע הוא אותו
 במחלקה לשבת ב׳ מחלקה של כרטיסים בעלי לנוסעים מותר

 מפריעים אינם ואם תפוסים ב׳ במחלקה המקומות אם ,,א
 תוספת לשלם שסירב על לדין נתבע הקצין א׳. במחלקה לנוסעים

 כרטיס כשבידו א׳, במחלקה שישב למרות כרטיסו, למחיר
ב׳. למחלקה

הנהלת ״משועמם״. לשחקן עונה התיאטרון •
 את המגנה הצהרה פירסמה לונדון במערב אלדוויץ׳ תיאטרון

 שאמר על ברו־הא-וזא, שלה החדשה ההצגה כוכב סלרם, פיטר
 פעמיים רק טוב משחק הוא וכי אוחו, משעממת ההצגה כי

בשבוע.
 בבית- פרץ צחוק דלת. ששברה מכחישה אשה •

,48 מוריסון, גב׳ כי הייד וילפריד השחקן טען כאשר המשפט

לי□1חת המפחיד גאז הומצא
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