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וה בשנינותו המפורסם

 מסוה את מסיר עזתו,
ליח שמעל הצביעות

ו סים נ י ב . ש ה נ י ב ל
שטן אשה

 שלאשה הדרמטי ספורה
הנק הגבוהה מהחברה

הרוח אהבתה בין רעת
 תאוות לבין לבעלה נית

 היא לה הגסה הבשרים
משועבדת.

 הופיעו הספרים שני
 גדולה כים בתבנית

 מהודרת. ובעטיפה
 הקיוסקים בכל להשיג

ץ. באר

מנוסה טבח
 אף־פעם. טועה אינו במוני,
 ביליתי אותן הרבות השנים
 רב משקל מקנות במטבח
:לדברי

 ״אקסטרה״ משמן טוב אין
״אקס שמן הארוחה. להכנת
 מזוקק ״עץ־הזית״ של טרה״

 מזוקק הוא ■ולכן בשיטת.ס.כ>
יותר. מזין יותר, טעים יותר,

בידיה נערה־יופיה כל
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק

ת ו א ר י ה ה ל פ . י ת ח פ ו ט מ  ו
הוא — הנאמן עוזרך
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רן, ד״ר לפי המפורסם חקרם ח חסניל פדים, לב ל  ג׳

 מזונ המדינות, ורקמותיו עורך על מגן רויאל,
 ■ו־יד עורך גוון את ומוזהר פנים קסמי התהוות

הדס. סחזוד טול פעילות

ת בישראל: המפיץ י ל י ל

פט ציי פיסוס

)15 מעמוד (המשך
לנתניה. סמוך הים, חוף על בה,

הו בביקתה שנמצאו עתוינם קטעי #
 ב־ הכתוב אחר בעימות עוקב שהוא כיחו

עתונים.
שו בחלקים הופעותיו על הסיפורים •
 נייד שהוא כך על מרמזים הארץ של נים

גנובות. במכוניות אם בטרמפים, אם למדי,
 צילומים 4000ל־ קרוב חילקה המשטרה

 נהגים מוכרי־עתונים, בין בעיקר פרקש, של
אפ זה, קהל בנוכחות תחנות־דלק. ועובדי

פרקש. יופיע להניח׳ היה שר
 ערבי מהצפון. באה הראשונה האזעקה

 ״,10 ל״רשת שהגיעה בידיעה נאמר מחיפה,
 עימו ישב בה התקופה מן פרקש את המכיי

ה הכוח בנצרת. אותו ראה בבית־סוהר,
ה על מצור הטיל וחמוש, מזויין אדיר׳
 לא פרקש אך נבדק והיוצא הניכנס כל עיר•

נתגלה.
 הכוח בנתניה• פרקש אזעקת־שודא: ועוד
תוצאה. באותה — זו לעיר הועבר
 באה השלישית האזעקה ? מדינה ?}ד

 התעוררו שחשדותיו קיוסק, בעל מחולון.
 המשטרה. את הזעיק פרקש, את בראותו

 להטיל ו״בן״ ,.קש״ ״פר״, נקראו שוב
 הידקו נחסמו, העיר שמבואות אחרי מצור.

 ל- שהגיעו עד העיקוב טבעת את הבלשים
 שהגיעו עד אחריו, הלכו הם עצמו. פרקש
התחבא. בו העלוב, למחסן

 כדי מכיסיו ידיו את הוציא בו ברגע
 את להרים נצטווה הדלת, מנעול את לפתוח

לסיומו. המצוד הגיע יום, 69 אחרי ידיו.
 להם הודה השוטרים, את בירך עמוס

 להם הודות מאחוריו. איתן עמדו כי על
שלו. הפרסטיג׳ה ניצלה

 המשפט: הכנת של השאלה רק נשארה
 פרקש סירב מעצרו, לאחר הראשונים בימים
 נותרו אשר החוקרים, עם פעולה לשתף

 ואולי — מסיבתיות הוכחות רק בידיהם
מדינה. עד של עדות גם

תולדות
!־־•כ א־ש

 חייב מאבק׳ שנות חמש אחרי השבוע,
 אברהם הנגריה בעל את העליון בית־המשפט

 ראש־עירית סגן זיסמן, שלום את קריניצי,
 מהנדס פרושנסקי, יהושע ואת רמת־גן,
 של סכום תיק בנימין לאזרח לשלם העיריה,

 וצער סבל על כפיצויים — לירות 3300
לו. שגרמו
 הופיעו ),957 הזה (׳הטולס שנים חמש לפני

 על־ידי שנשלחו פועלים, 30 באישון־לילה
 עמודי- את להרוס והחלו רמת־גן, עירית
ה את ועקרו גגון הפילו הירושלמית, האבן

 תיק. לבנימין השייך עדן, מלון של חלונות
 אלה רובם. נמלטו המשטרה, כשד,וזעקה

העיריה. פקודת לפי פעלו כי גילו שנעצרו
 שנים החלו קריניצי עם שסיכסוכיו תיק,

 עלבונו. את לתבוע החליט לכן, קודם רבות
לש העיר, כראש קריניצי, את תבע לא הוא
 סרטי, כאדם אותו תבע הוא פיצויים. לם

 ישן לסיכסוך דק רמו בכך היה כבעל־נגריה.
 קרי־ כאשר ,1943 בשנת השניים, בין שפרץ

 בנגריתו דווקא שיזמין מתיק ביקש ניצי
 תיק שעמד למועדון הרהיטים את הפרטית
להקים.
 קרי- אברהם הנגריה, בעל את תבע תיק

 את ולא חוקי תוקף ללא הריסה על ניצי׳
במ נאמר הנזיקין בחוק כי — העיר ראש

 ופקיד ממשלת־ישראל של ״משמשה כי פורש
 אזרחיים נזיקין לכל אחראים יהיו ציבורי

 נתבעים יהיו על־כך ייתבעו ואם שיעשום,
הפרטית״. מבחינתם

 תיק, כספו. את לקבל סירב הזוכה
 העיריה, עם המרובים משפטיו בשל הידוע
 ניצל במשפטים, למומחה־זוטא הפכוהו אשר

 קיבלה שילה המחוזי השופט אולם זו. פיסקה
 העיריה את לצרף לתיק הציע הוא בקנטרנות.

 את דחה השופט סירב. התובע כנתבעת.
תביעתי.

 את העליון בית־המשפט קיבל השבוע
 קרי- אברהם בעל־הנגריה את חייב עירעורו,

 לפצות המהנדס ואת העיר ראש סגן את ניצי,
לו. שגרמו הנזקים על תיק את

 מיספר ימים העניין. ׳הסתיים לא בכך
 הצו את תיק כשהכניס פסק־הדין, אחרי

 פקיד הופיע לפועל, ההוצאה למשרד לביצוע
 לשלם וביקש העיריה של המשפטים מחלקת

התשלום. את לקבל סירב תיק הסכום. את
 בפני התרעתי המשפט זמן כל ״במשך

 שה־ כך על המשפטים ושר המדינה מבקר
 אדם על בהגנה לירות אלפי מבזבזת עיריה
 לחייבני יוכל לא איש נעניתי. לא פרטי.
 במקום העיריה מידי התשלום את לקבל

ואם העיד. ראש את תבעתי לא מהנתבע.

 אדאג זאת, בכל העיריה, מכספי הסכום יוצא
הצהיר. בדבר,״ יתעניין המדינה שמבקר

דרכי־חיים
פועל־הדחק

 הנג׳ר עבס סוליימן בן מוחמד כשהיה
הדרו הוריו לבית נכנסה שנה, חצי בן )27(

 השכנות אחת עכו ליד ג׳לים שבכפר זיים
 קראה הנוצצות, התינוק עיני את וכשראתה

 לילד!״ יש נפלאות עינים ״איזה בהתפעלות:
 של עיניו התנפחו שהלכה אחרי מספר שעות

 המבוהלים ההורים לבנות. ונעשו התינוק
 שרצה בחיפה, יהודי לרופא אותו לקחו

 ההורים, נרתעו האחרון ברגע אך לנתחו:
 הרופא כי שטענו הכפר נשות בקול בשמעם
הפעוט. ראיית את ישחית

 ניכנס 20 לגיל בהגיעו רק התעוור. מוחמר
שלו עבר הוא לטיפול. רמב״ם לבית־החולים

 — אחד וניתוח השמאלית בעין ניתוחים שה
 להבחין הצליח כבר השמאלית בעינו בימנית.

 הרופאים באנשים. ואפילו — לצל אור בין
 כעבור אליהם, לחוור בבית, לנות עליו ציוו

הטיפול. להמשך זמן־מה,
 בישובי כשומר שעבד אביו, חזר. לא הוא

 לא ״דבר הכסף. על חבל כי טען הסביבה,
אמר. יעזור.״

התח הישראלי הסעד שמשרד העובדה גם
 לא האישפוז סכום מרבית את לשלם ייב

 אגורה לתת שלא מהחלטתו האב את הזיזה
בנו. למען מכיסו

 פרצו והבן האב בץ מוחמד. מסעות
 באתד העיוור. הבן את הינד, האב מריבות.
 רעל מצא בחדר, מוחמד גישש הערבים
ניצל. הוא אך אותו. ובלע עכברים

 הצליח ההתאבדות, נסיון אחרי זמן־מה
 ללבנון. הגבול את ברגל לעבור מוחמד
 הדרוזית הקהילה אל להגיע היתר, מטרתו

עזרתה. את לגייס לנסות שבלבנון׳
 חשדו הסורים ובסוריה. בלבנון נדד הוא
 מרגל הוא כי סובה, עברית המדבר בצעיר,

 לכך וגרמו עינויים תוך אוחו חקרו ישראלי,
 שהושב מאור־עיניו, מעט את שוב שיאבד

 הסתפקו אך בעונש־מוות עליו איימו לו,
 את הכיר שהשתחרר, אחרי בלבד. במאסר

לטיפול. למצרים ששלחו המצרי, הקונסול
 סכום דרשו הם איכזבוהו. המצרים גם
 ללבנון חזר מוחמר הטיפול. עבור עצום
לישראל. יחזירו האדום שהצלב ביקש ושם

 לכן למראהו. אביו התלהב לא בישראל
 מספר עבר הבית, את שוב הנג׳ר מוחמר עזב

 משכית למען לעבוד ונשלח למלאכה קורסים
בבית טיפול עבר אף הוא הגלילית. בחצור

 ממנו וכתוצאה בירושלים, הדסה ,חוליםר
במידת־מה. מצבו השתפר

 מאד קלוש באור העתיד את ראה מוחמר
 החליט הוא והווריד. הלך זה אור אולם

 את ולרפא סכום־כסף לחסוך במרץ לעבוד
 לדת לעבור בקשה הגיש בינתיים עיניו.

היהודית.
מקו את זו סובה הרגשה פינתה השבוע

 קיימה שמשכית בשעה יאוש. של לרגש מר,
 לסו־ הודיעו עצומה, בהנחה כללית מכירה

 לעבוד עליו יהיה והלאה מעתה כי חמד
בקבלנות.

 השבוע קונן ,״6/6 ראייה צריך זה ״בשביל
 לבל להניאו שהצליחו ידידים בפני מוחמד
 אולי כלשהי. ראייה כמעט אין ״ולי יתאבד,

 סקאנד־ לעשות לי נעים לא גם פעם. תהיה
 לא כולם. עם בשלום לתיות רוצה אני לים.

 כבן־ לחיות רוצה רק אני ברחוב! נולדתי
ובכבוד.״ בשלום אדם׳

החי
 בני־ מחו גפן, במושב סילוף. ;גד

 על ,110 בגיל שנפטר תושב של משפחתו
 כ״טבעית״, המוות סיבת את איבחן הרופא כי

 . . . האמיתית הסיבה את לקבוע דרשו
 נאלצו בהרצליה, ינום. ישראל שומר

 הסוכנות על־ידי למקום שנשלחו עולים 30
 מאחר — המשטרה בתחנת לישון היהודית
 נרדם פניהם את לקבל חייב שהיה והפקיד

. .המיועד המיפגע למקום בא לא במיטתו, . 
מאו מהמרים קרעו בבאר־שבע, פיוס. בלי

 דוכני־ מעל הפיס מיפעל שלטי את כזבים
 זכו לא שכרטיסיהם מאחר הכרטיסים, ממכר

 בבאר־ חוק. הוא החוק . . . בהגרלה
 למסור צעירה גננת המשטרה הכריחה שבע

 שסחבו ילדים שלושה של שמותיהם את
 עצרה בגן־הילדים׳ קיימת קרן מקופסת מעות

 את גילתה שהגננת לאחר הפעוטים, את
 משטרה קצין אשת לירידתה, מעשה־הסתיבה

 בחיפה, עכבר. הוליד ההר . . . גבוה
 שקפץ מעכבר הדר שכונת תושב נבהל

 מפר מאתיים נפל מעד, ביתו, בפתח לעומתו
 את וקרע רגלו את נקע נחבל, ההר, במורד
בגדיו,

,122? הזה הטולןז


