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מקופח. יצא לא — צנוע בהיותו התשבץ. לפירסום העז ורצונו חייל
 נומה )1 מאוון.-

 לחם בגבינה, שטנה
 החוץ שר )4 .׳1וכ

 מדף. )10 בבריטניה.
 הרגשות. משור )11
 בספירת תאריו )13

 מערי )14 העוטר.
 )15 ברית־המועצות.

 דר, דפנה של רומן
 צדיש )17 מורייה.

 )20 זהב. )19 תנכי.
 )22 אנגליה. גברת
 מלת )25 לכת. כוכב

 פשר. )26 ברירה.
 )30 מהאבות. )27

 רסיסי )32 אופנה.
 כלי כלל )33 לילה.

 מידה. )34 השיט.
 שמוצאו מששה )36

 )39 תמה. )37 מסיז.
 )41 גופני. נשמי,
 )42 בצה״ל. דרגה

הולנ שם שידוטת
 בר־ ליצן, )44 דית.

 גדול רמש )46 חז.
 העכבישים. ממשפחת

 )50 גע. זז, )48
 שבוע. מבנה בעל מתודי, )51 טורו. עוף
 )57 מצבה. )55 אריזה. בלי טששל )53

 כלי )59 נרגז. עצוב, )58 השולות• מסולם
אורח. מוזמז, )60 נשיפה.

 )3 שטנים. ילדים )2 מלאו. )1 מאונו.•
 נהו )5 ברומי. הנחות המעמד לבז כנוי

 )7 זמנית. המנהל אדם עוצר, )6 באפרישה.
מוש )9 מוסלמי. השרש )8 הנילוס. על אי
מזרחי. אצולה תואר )12 פורטוגלית. בה

 )18 השערה. סברה, )16 בשינה. ששוע )15
 )23 אמרישאית. מכללה )21 מידות. בית

 סוף. )28 ניר. )26 דינמי. )24 בבשו• הזכר
 דיו )32 הכנסיה. מדינת )31 התלהבות. )29

 ספורט )38 אדם. בן )37 מספיש. )35 סינית.
 כלי )43 עשרה. חמש )41 רעל. )40 שבוצתי.
 אחרוז. )47 שרמוז. )46 סטטי. )45 תאורה.

 מגש. )52 לתשלום. רשמית התחיבות )49
צרפתי. מטבע )58 שנים. )56 אנקול. )54

וז1יבמד
אדם דרכי

ר ז מ ל1מ אין ל
 וחוב לאורך שהחליקה המשטרה ניידת

 סוגרבי. קולנוע ליד לפתע נעצרה בן־יהודה
 הניידת מן לחצות. קרובה היתר, השעה

שחר לצעירה וניגש רעני ציון השוטר ירד
גבר. בחברת שטיילה חורת

 ״תעלי לה, הודיע אותך,״ עוצר ״אני
 ״בגלל נדמה. הצעירה לניידת.״ בבקשה

 כאשר רק ענה. לא השוטר שאלה. מה?״
 תחנת־המשטרה, לכיוון לנוע הניידת החלה

 בשוטטות אותך מאשים ״אני לה: הסביר
מוסריות.״ בלתי למטרות ובשידול

אח ובנסיבות ייתכן כלולות. מתנת
 אך הגיונית, נראית זאת אשמה היתד, רות

 איצקו־ מזל נעצרה בגינה האמיתית הטיבה
לגמרי. אחרת היתד, ),27( ביץ׳

 מרובת־ למשפחה ובת הארץ ילידת למזל,
ניש בראשונה בחיים. מזל היה לא ילדים,

באזר כדי'לזכות רק נישואי־פספורט, אה
 עם התנתה איתו התנאי, צרפתית. חות

 תתגרש היא כי היה, צרפת, נתין חתנה
 אמנם קיים החתן נשואיהם. למחרת ממנו

 את למזל שהשאיר אלא הבטיח, אשר את
כלולותיהם. ליל כמתנת היחיד, בנר,

 זמן מונית, נהג עם היז השניים נישואיה
היכרותם. אחר קצר

 לה היה נראה הפעם כעל. כלי דירה
ה אך הנחלה. ואל המנוחה אל הגיעה כי

 בכי היה הכלכלי מצבם אחרת. פסק גורל
 העתיק. במקצוע להעזר החליטה והיא רע

ה במקום משלה דירה לקנות חלמה היא
 רק ״אני בעלה. עם התגוררה בו מרתף
 ואפסיק,״ — דירה לקניית כסף אאסוף

החליטה.
 להפסיק שהחליטה לפני קצר זמן אולם
ל והובאה המשטרה על־ידי נתפסה לעבוד,
ל נאלצה בעתונות הפירסום בעקב משפט.
בשנית. התגרש

שבו חל מזל של בחייה הגורלי המפנה
 השני. מבעלה שנפרדה לאחר מספר עות

 תל־אביבי, צעיר הכירה ידידה באמצעות
 לאלי, בשלישית. נישאה איצקוביץ׳, אלי

 היה התחתון, העולם כאיש מוכר שהיה
תקו לאחר מזל. של עברה על מושג כבר
ל בה הפציר בצוותא חיים של קצרה פה

 ״החלטתי סירבה: היא לעבודה. שנית צאת
 ״ושום לו, הודיעה זד״״ לעיסוק לחזור שלא
 דעתי.״ את לשנות אותי ישכנע לא כוח
 את לפרנס שיצטרך הרעיון אשר אלי,

 החל לו, קסם לא הגונה, בעבודה משפחתו
ופריצות. בגניבות עוסק
 איצ־ עם מזל של חייה 1 המודיע מי
 לעומת נוחים. מלהיות רחוקים היו קוביץ

 אף היא ומרתקים. מלאי־עניין היו זאת
 הפשעים לאחד קרובה עצמה את מצאה

 שוד האחרונות: בשנים שבוצעו הגדולים
בנחלת־יצחק. הפועלים בנק

 אנשים. ארבעה השתתפו השוד בביצוע
נש שעבר ובחודש כהרף־עין נעצרו כולם

 מן אולם מאסר. שנוח לארבע האחרון לח
 פשע זה אין כי ברור היה הראשון הרגע
 מי גדול: סימן־שאלה מעליו ריחף רגיל.
 לעצור למשטרה שאיפשר המודיע היה

השוד? מבצעי כל את כזאת במהירות
 והפשע, המשטרה בעולם תקדימים לפי
 כנופיה לתוך מסויים פושע להחדיר נהוג

 על ילשין שהוא מנת על שוד, המתכננת
מסויים פושע על להטיל גם נהוג חבריו.
פושעים בפח להפיל מנת על פשע, ליזום

 את מבצעים ״התמימים״ הפושעים אחרים.
המשטרה. מחסות נהנה והפרובוקאטור השוד
בנחלת־ הבנק בשוד גם כי ברור היה
 הוא מודיע. או פרובוקאטור פעל יצחק
 אולם הכנופיה. חבר רק להיות היה יכול

 מלוא את שילמו שנעצרו השודדים ארבעת
המודיע. היה לא מהם שאיש משמע המחיר;

השתת באשמת פושע, עוד נעצר מלבדם
 איצקוביץ. אלי זה היה מיבצע. באותו פות

שסיפק האיש הוא היה המשטרה לדברי
 על האינפורמציה את השודדים לארבעת

 השוד. את לבצע להם שאיפשרה הבנק,
 אך ימים. לעשרה פקודת־מעצר נגדו הוצאה

 שיחררה מפליאה, באדיבות נהגה המשטרה
 בהסבירה בלבד, ימים שבוע כעבור אותו

נגדו. הוכחות כל מצאה לא כי
 איצקוביץ, זה. במחווה הסתפקה לא היא
ב טען זמן, באותו גירושין משפט שניהל

 דרשו הם אך פרוצה, אשתו כי הרבנים פני
הוכחית.

 מזל את לעצור הורתה תל־אביב משטרת
 החליטה השבוע ברחוב. שתיראה עת בכל
 ברירה,״ לי ״אין לרחוב. לצאת לא מזל

 המשטרה תצליח לא זו בדרך ״אבל טענה,
לבעלי.״ גט להשיג

ןר\2 צירגנג — חוי ענן גמזוי
זו הפושעים מידי כסף

 בגר־ יסתובבו ששוב צורך יש האמנם
 וקרן, דן של מסוגם יהודים מניר,־המערבית

 ואנטי־שמים רעים כמה לנו שיראו כדי
מוקי אתם מדוע חיינו? טובים ומה אנחנו,

 לציין שוכחים אך מנגלה, מפעל את עים
 לבנות שלו במיסים עוזר זה מפעל גם כי

 העובדים, וגם שלכם? ישראל״ ״מדינת את
מש לקרבם, הבירה את לדבריכם השופכים

למענכם. מסים למים
 יהודים הרבה כך כל באים שוב מדוע
 ישראל עתוני שכותבים כפי שהיא, לארץ,
פושעים? של ארץ קרובות, כה לעתים

דרוס קארלסרוהה־ קאמטל, ירגן
הכחשה

 הד״ר אושוויץ, רופא כי אמת זו אין )1(
 בבית־ חוקי שותף כיום הנהו מנגלה, יוזף

 קארל חקלאיות מכונות לייצור החרושת
בגינצבורג. וביניו מנגלה

במח שייכת הפירמה כי אמת זו אין )2(
הנמלט. מחנו•,־הריכוז לרופא ציתה

 לא מנגלה יוזף ד״ר כי הוא הנכון )3(
 בפירמה פעיל צורה ובשום עת בשום היה

 ואיננו היה, לא הוא ובניו. מנגלה קארל
בה. שקט שותף או בחברה מנהל כעת,

 אישית בערבות מנהל מנגלה,
ובניו, מנגלה קארל הפירמה של

גינצבורג

 מישראל, אורחנו שמרן: מערכת תשובת
 ד״ר רופא־מחנה־הרינוז, ני סבר דן, אורי
מנג קארל במפעל שותף ׳הוא מנגלה, יוזף
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