
שמורות הזכויות כלתצפית

יוחלף, ככואנום־איירם הישראלית השגרירות סגל כל •
 יחול שלא (ובמקרה השגריר החזרת את רק ידרשו הארגנסינים אם אפילו
השג עובדי כל את משרד־החוץ יחליף הדיפלומטיים), היחסים של רשמי ניתוק

חדש דף לפתוח הנכונות את ארגנטינה כלפי להפגין כדי קטון, ועד מגדול רירות,
לפרשה. בקשר חשוד להיות העלול אדם כל ולהעביר ביחסים

שרד על הטמונה של שמו רשמית יפורסם שבקרוב יתכן •
. ן חו ט ב ה ־  הדעה, האחרון בזמן רווחת בן־גוריון דויד של יועציו בין תי

.הש.ב. של מצדדיו כמת האופפת המחתרתית הסודיות לוט את להסיר שי כי
 של ואופיו הרכבו על הממשלתית ההודעה פירסום היה זה בכיסן ראשון צעד

 בפני שרותי־הבטחון על הממונה של התכופות הופעותיו הישראלי. הביון שרות
 גלוי מעמד מתן לקראת נוסף צעד הן רחבים, וציבוריים ממלכתיים גופים

העולם. מדינות בכל כנהוג אישיות, לאותה
 ישמש וצרפת ישראל מדינות בין מדעי שיתוף־פעולה •

תוצאית לשום תצפה אל ודה־גול._ בן־גוריון כין בשיחות מרכזי נושא
להק־ העשויה הפגנתית ג׳סטה סכל יימנע ה־גולד זה. מביקור מיידיות דראמתיות

 למען דרישות של הגובר הגל נוכח ביחוד באלג׳יריה, העדין המצב את שות
 צרפת של השקט הסיוע יימשך זאת, לעומת הצרפתית. בדעת־הקהל השלום

חדש. שטח על להתפשט עשוי והוא לישראל,
שלא השלטון עם וגמור מנוי מתפקידו. יעוף לא בן־גוריון עמום •

מש מיבצעי־פירסומת בן־גוריון■ בשם הדבר יפגע פן מחשש ס,עמו את להקריב
ולרומם הדעת את להסיח נועדו הגברברים, על המצוד כגון בתל־אביב, טרתיים

במדינה׳
ה אל בא ימים ששה כעבור בים. עצמה
ולשח במקומה נאשם להיות ביקש שופט,

שלו. בערבות אותר. רר

ים
ה בנ ר ■רדנה של ק
 מדי צעיר אדם היה רון ראובן הקברניט

 שונאים לעצמו לרכוש לא כדי מדי ומוכשר
 היה תמר, האוניה של כקברניטה רבים.
 בסולם־ה־ שעלה כאיש שהם בחברת ידוע

 לפניו, ושגדלות — מסחררת במהירות פיקוד
זה. בקצב להתקדם ימשיך אם

 שעה הצעיר, הקברנים גם התפלא לא לכן
 אלמוני עליו הלשין אחדים חודשים שלפני

 מבריח שרון טען המכס, שלטונות בפני
 מן כתוצאה ישראל. גבולות לתור סחורות
חי לפתע לערוך אנשי־המכס ז#זלו ההלשנה

מאומה. גילו לא הקצינים, בתאי פושים
 סערה עוררה המכס שלטונות התנגדות

 רשאים אתם ״בבקשה, הקברניטים. בקרב
להת רשאים ואנו החוק, פי על לחפש,
 הופסקו, החיפושים מהם. אחד אמר פטר!״

 במיב־ מבוקשם: את שמצאו לפני לא אך
 סיפון על עלו בקפדנות שתוכנן צע־פתע

 לאירופה, מהפלגה זו אניח של בשובה תמר,
 מנעו הם הקברנים. תא לתוך מיד פרצו
 המקום מן לצאת ירדנה, אשתו, ובעד בעדו

 שעוני־שולחן 170 שהכילה חבילה וגילו —
גרמניה. מתוצרת מוברחים,

 שים־ רון של אויביו פרטית. הברחה
 עילה סוף־סוף שנמצאה שמחו ידיהם, שפו

 רון שלו. המבטיחה הקאריירד, להפסקת
 אשתו עם הובא האוניה, מן הורד עצמו
הברחה. בעודן השלום שופט בפני

 אשתו ירדנה קמה ואז באשמה. כפר רון
 מורכן ובראש שקט בקול הנאשמים. מספסל
 טענה באשמתה, לשעבר השוטרת הודתה

 מעשה על דבר ידע לא שבעלה השופט בפני
 שוחררו השניים שלה. ה״פרטי״ ההברחה
 נוסף: עונש הוטל הבעל על עצמית. בערבות

 סיפון על לעלות לו אסור המשפט לגמר עד
במקצועו. ולעסוק אנייתו

 בקרב סנסציה עוררה ירדנה של הודעתה
 גירסתד. היתה מעשית, מבחינה האולם. באי

 רון את תתקבל, אם להציל, ויכלה אפשרית
 של המקצועי העונש ומן — משפטי מעונש
שבע הגרוע השחור,• הכוכב לקוזי העברה

ישראלי. מלח כל בעיני תיים

חינוך
המזו״ף הציק
 למש־ הולון עיריית ראש שהציע ההצעה

 לרכז היסוסים: ללא נתקבלה רד־החינוך
 תיכוניים מבתי־ספר תלמידים 50 של קבוצה

 אותם לשלוח וחולון, נתניה בתל-אביב,
באירופה. לטיול לירות 710 תמורת

מו עשרות קשה. וזיתה לא הבחירה גם
בחי עברו לטיול, להצטרף ביקשו עמדים

 מתוכם השכלתם. מידת על שהעידו נות
הכסף. את שלמו והוריהם המתאימים, נבחרו

 נסיעתם, את להכין החלו כשהתלמידים
שא בסימן עומד התוכנית עתיד כי התברר

 אנונימי מכתב הגיע משרד־החיגוך אל לה:
 זייף בנד, כי שגילתה האמהות, אחת של
בטיול. להשתתף כדי לירות 710 בסכום צ׳ק

 שריד, הכללי, מנהלו נבהל. משרד־ד,חינוך
 פנחס חולון, עיריית לראש מכתב שלח

 נאפשר ״אם הטיול. את לבטל דרש איילון,
 של בולמוס עתה יחל הטיול קיום השנה

שריד. קבע טיולים,״
 אחראית אינה ״העיריה נבהל. איילון גם

״לטיול הנבוכים. להורים ראש־העיר הודיע !
 את ששילמו ההורים הזעם. גלי על
 ערכו הם הטיול. על לוותר רצו לא הכסף

 התיכון בבית־הספר סוערת אסיפה השבוע
 שהתערב משרד־החינוך, נגד התלוננו בחולון,

הטיול. קיום נגד פעל לצורך, שלא
ל לבני לאפשר כדי מיקסר קניתי ״לא

״עכ האמהות. אחת קראה באירופה!״ טייל
לחוץ־לארץ.״ יסע שבני לי מגיע שיו

 מיוהדת, ועדה ההורים הרכיבו השבוע
 יבטל כי משרד־החינוך את לשכנע החליטו

הסי כל לפי אך הטיול. ארגון נגד איסורו את
בארץ. ייקיץ להשאר הצעירים עתידים מנים

שעים פ
9 ה3קאזאנו 3וש3

 לא פנים, כל על — הירח תחת חדש אין
 לפני כבר האהבה. למקצוע שנוגע במה
 ב־ לספר בוקאצ׳ו ג׳יובאני ידע שנה 600

• שהצליחו מאהבים, תעלולי על דיקאסרון

גאנת. לממשלת שהם בין יסית שותפות •

אדם דרכי
ה3אה מחומצה עזה

 אהובה את שעיורה האשד, את ״מביאים
 חור־ ליד הלחישה עברה מלחית!״ בחומצה
 בתל־אביב. השלום בבית־המשפט המעצר

 האכזבה לראות. רץ בסביבה שהיה מי כל
 מרים ירדה האסירים ממכונית גדולה. היתד,

 וממושקפת. שמנה ,57 בת אשד, ביניצקה,
קנאית. מאהבת מדמות מאד רחוקה היתד, היא

 והשוטר השופט אל אותה העלו כאשר
 לא יום, 15ל־ מעצרה את להאריך ביקש
 שמחה נראתה לא גם היא מרים. הגיבה

 מעצר. ימי ששד, רק פסק כשהשופט במיוחד
 בעונש,״ לשאת חייבת ואני פשע ״עשיתי

מהאולם. כשהוצאה אמרה
 לקהל חיכתה ביותר הגדולה ההפתעה אך
 המתין שם חדר־המעצר. אל שהורדה לאחר

 התעמר בעתונים הידיעות שלפי מי לה
 וצעק בידיו ברכה לה נופף עיניו, בשתי
 את סלחי לך! סולח אני דבר! ״אין אליה:

כבמטורפים. בהם הסתכלו האנשים לי.״
 אסיר כמה עד ידעה בארץ אחת אשד, רק
 למרים להיות )67(. פלדמן יצחק חייב תודה

זאת לספר רצתה שניידרמן מאשר, ביניצקה.

(במרכז) כיניצקה ושופכחרחומצה פלדמן קורכן־חומצה
עיוורת היא האהבה

 יחזורץ לעזאזל, שעיר ישמש כלבים,ל רהס יזזזלואל יושלך זאת לעומת עמוס. את
משפחתו. לעסקי

כימים יוגש אמנותי מבקר נגד דיבה הוצאת על משפט •
 תביעה יגיש נתיב ניסן הבמאי כישראל. הראשונה בפעם הקרובים

בן־פורת. ישעיהו העתונאי נגד במאמר רע שם הוצאת על
 רביס,~ית־ גורמים עם שהסתכסן השידור, שרות מנהל הולף. זינדר •
 חדש משרד בראש לעמוד עשוי הוא נפרס־תנחומים חודש. תוך מתפקידו פוסר

 סהר, יחזקאל של במקומו שיבוא אחרת: אפשרות זה. לצורך במיוחד שיוקם
במינה. השקריר

של המסחרי הבשלון :להתפוטרות האפשריות הסיכות אחת
הכס התיקוות את הצדיקה לא הפירסומת תוכנית המסחריים. השידורים

הבטיח. שזינדר התקציבים מימון איפשרה לא בה, תלה שזינדר פיות

שהחברה אחרי עצמאית. לחכרת־־מניות תיהפך ״משכית" •
עסקי כל את להעביר ןהרעיו מתגבש ל״י, מיליון של למחזור והניעה התבססה

משרד־ בידי להשאיר בממשלה, תלויה עוד תהיה שלא לחברה שלה השיווק
 משולב בהיותו עצמו, את נושא אינו שעדיין הייצור, צד את רק העבודה

בתוכניות־פיתוח.
בקרית• הסעד בלשבת שחיתות פרשות על לגילויים צפה •

ה. נ מו  בלשכה נבוחים בסכומים מעילות סביב עתה חוקרת משטרת־ישראל ש
זו.

העיריה על־ידי בתל־אביב יוקמו חדישים ספורט מיתקני •
מן ב. בז רו ק  ענק איצטדיון של להכנתו המילוי בעבודות כבר החלה העיריה ה

 אולימפית בריכת־שחיה התעמלות, אולם לבניית ההכנות נשלמות וכן ביד־אליהו
20 של קליטה יכולת עד שיורחב ביפו, באסל, איצטדיון דלי אחרים ומיתקנים

צופים. אלף

 תמנה בכדורגל הלאומית שהליגה הוא נמנע בלתי לא •
מאמצים נעשים הקלעים מאחורי .12 במקום קבוצות, 14 הבאה בשנה

א׳. ללינה רסת־גן הפועל של ירידתה את למנוע כדי זה, :יוון

המשפט.״ לא עדיין שזה לד, אמרו אך לשופט,
 לארץ עלתה משה .67 ככן קינאה

 ״מלאך המדינה. קום ערב מרים עם יחד
 סיפרה היא ראיתי.״ לא עוד ממנה טוב

תיי את לבנות מרים ניסתה פעמיים השבוע.
 שפגשה עד נכשלה, ופעמיים שלה ר,נשואים

 זקן פלדמן, יצחק את שנים חמש לפני
 פלדמן, בראשון־לציון. במעברה שגר חולה,
 מאשתו, התגרש לא אשד״ עם לארץ שבא
 יכול לא הארץ, את בינתיים עזבה אשר
 ללא יחדיו גרו הם אחרת. אשה לשאת היה

 בתל־אביב. לגור עברו שנה לפני נישואים.
המר. הסוף תחילת זה היה

 סכום לקבל שעמד שיצחק, חששה מרים
 היא בה. בחל מגרמניה, כפיצויים גדול

מכ שכנות, עם יחסים מקיים שהוא חשדה
בחברתו. שבא מי וכל רות

 יצחק לה הודיע כאשר בא הסופי המשבר
 את לבקר לגרמניה, לנסוע עומד הוא כי

ה שאלת את זו בהזדמנות ולהסדיר בתו
שלו. פיצויים
 הנסיעה את אשלם איתך, אותי גם ״קח

 סירב. יצחק אך הזקנה. התחננה מכספי,״
טען. המיותרות.״ ההוצאות על .חבל

 מרים החתום. הדרכון את קיבל השבוע
 להעמיד ניסתה אפילו היא מילה. אמרה לא
 חגיגית, ארוחת״לביבות בישלה שמחה. פני

ל החליפה את בבוקר למסור אותו זירזה
. ניקוי . .

 כבר יותר, מאוחרת בשעה בוקר, באותו
 צרובות־ כשעיניו בבית־החולים יצחק שכב

 רציתי ״לא תחבושות. עטופות החומצה
 חנק בלילה ״רק מרים. טענה אותו,״ לעוור
הפנים.״ על קצת לו ושפכתי משהו אותי

ב עוד עצמו. על האשמה את קיבל יצחק
 בכה ,לבית״ד,חולים כשנלקח לילה, אותו

להטביע תלך שלא למרים לדאוג וביקש
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