
במדינה
)11 מעמוד (המשן

 ה־ לכנופיות הצטרף לרחוב, רנה יצא רים,
העיר. פרברי על חתיתם שהטילו פירחחים

 והוא לו, היה לא קבוע מגורים בית גם
 היה כשכספו לשני. אחד ׳ממלון הסתובב

באיו מאלצו אביו, לבית חוזר היה אוזל,
 שנים כעבור נוסף. סכום לו לתת מים

 פרוצות ארבע לו אסף מעם, כשגדל אחדות,
מרווחי והתפרנס עסקיהן את ניהל רחוב,

הן•
ל לפני מזר. ומשחק שם משנה

 מולדתו בעיר הקרקע כאשר משנה, מעלה
 העיר ומשטרת רגליו, תחת בוערת החלה
 הוא כי רנה לפתע נזכר בעקבותיו, היתד,

 ולכן רבות שמע ישראל על יהודי. בעצם,
 לארץ תקחנו הקרובה האניה כי החליט

 לתכנן הספיק עוד ההפלגה לפני הרחוקה.
 כל־בו חנות שדידת מיבצע חבריו עבור

 את לשמור לו שהבטיחו ולאחר גדולה.
 בדרכו יצא יצליח, אם השוד, ברווחי חלקו

לארץ.
 פעמיו שם לעוזי, שמו שינה בישראל

 זה אחותו מתגוררת שם אור־הנר, לקיבוץ
 לרוחו. היו לא הקיבוץ חיי אך שנים. ארבע

ב לתל־אביב. ועבר המקום את נטש הוא
 והסטי־ התירס מוכרי בין המרכזית, תחנה

 מצא ה״שבע־פי־שלוש״, משחקי ומנהלי קים
 שהיה בימים עימם. התידד כלבבו, אנשים

כש סטיקים, מוכר היה לעבוד, חשק לו
 באחד מעשה. באפס מסתובב היה לו, נמאס

 באשמת מרכז קולנוע ליד נתפס הימים
 מופקעים. במחירים קולנוע כרטיסי מכירת

נעצר. הוא
שו בפני כשהובא דשוטרים. דרגות

ל ברור היה בן־עיתו, הדסה השלום פטת
 ממולח, צעיר בפניהם כי התביעה אנשי

שהו חודשי ארבעת במשך לקלוט שהספיק
מ לאנשים הדרוש כל את בתל־אביב תו

 שתי־ שעצרו השוטר את חקר הוא סוגו.
 געה הנוכחים קהל שכל לכך גרם וערב,

הצו באש החוק. איש שיד למבוכתו מצחוק
כש כי השוטר הודה השאלות, של לבת
ה תחילת לפני במסדרון, הנאשם אליו פנה

 לחינם לשבת עליו מדוע בשאלה משפט,
 הוא כי השיב בבית־סוהר, שלם שבוע כבר

דרגה. תוספת זה עבור מקבל
 זכה שרנה היחידי היה לא הנוכחים קהל

 האמינה הנכבדה השלום שופטת גם לאמונו.
 אף היא אשמה. מכל אותו זיכתה לו,

 הרבה חריפותו את דינה בפסק לציין דאגה
 חקירתו את ניהל בו והכשרון הנאשם של
השוטר. של

 אדם היה לא המשפט, מבית רנה כשיצא
 מ־ מכתב קיבלתי ״עכשיו ממנו. מאושר

 סיפר הצליח,״ שתיכננתי שהשוד מונטודידאו
 חוזר אני ״לכן למטה. אותו שליווה לשוטר

 החלטתי אז עד אבל הכסף. את לקבל
 ?מכור לי למה חדשה. פרנסה לי שאחפש
ב לעלות לשוטרים לתת בשביל כרטיסים

 ישר להם אמכור אני והלאה מהיום דרגה?
דרגות!״

י ה י ר

תבע באשקלון, הכלב: קבור כאן
 מהעיריה, פצויים לירות 1500 המקום תושב
 המאולף, כלבו את ברעל המיתו פקחיה אשר

 לקבל שלא שאומן לפני שעורים שלושה
 :הפחד אל הפח מן . . . מזרים מזון

 אשתו, על־ידי שהוכה בעל, נאלץ בשדרות,
או מצא שבמקום, לתחנת־המשטרה לברוח

 להסתתר כדי הדלת את פרץ סגורה, תה
 בפריצה הואשם אחריו, שרדפה מאשתו

. נזק ובגרימת .  הוא: כן כשמו .
ב להתפרץ בלש רודולף נהג בפתח־תקזזה,

ו תרשימים להעתיק לבתי־חרושת, לילה
 המשטרה על־ידי נעצר מכונות, חלקי לגנוב

ל הספיק שכבר לאחר האחרונה, בפריצתו
 מחלקים צינורות לייצור מכונה לו הבי?

. . שגנב ותרשימים  :מפוצצת נקמה .
 סובל הוא כי מחצבה בעל טען בבאר־שבע,

 ביאושו פוצץ השלטונות, מצד עויין מיחס
 בלתי־ בשימוש והואשם נעצר מחצבתו, את

. נפץ בחומר חוקי .  :טוב לילה .
 בחל״ אבטיחים מקשת בעל ישן בבית־ליד,

 כי לראות נדהם בבוקר, התעורר קתו,
ה טונות וחצי שתיים את הריקו גנבים

מדו אש אש . . . בה שגדלו אבטיחים
 ליער המקום ילדי יצאו בגניגר, : רה

מדו ערכו בקומזיץ, לחגוג על־מנת בלפור
 ששרפה לדליקה יוגרמו פיתוח, בהן אפו רות
היער. מעצי 200

ומצילים* כים־המלח) עירום כואני(מתרחץ הופואה
— אישיים יחסים

ה״עוזי״ את לקחת מסרכ כואני הופואה
קשרים —

אנשים
ערום הוא הנשיא

 השנהב, חוף נשיא של ביקורו עקב
מת בישראל, הופואה־כואני, פליקם

 במובן המדינות שתי בין הקשרים הדקים
 הנשיא של פמלייתו אנשי המלה. של המלא

 שר מאוד. אינטנסיבית בצורה זאת עושים
 השנהב, חוף נשיא של )27( הצעיר הטקס

רג שהוא עצמו על המעיד אוני, ז׳ורז'
ל נשואין להציע כבר הספיק מאוד, שני

 ב־ בילה עמה טיר, ארזה ישראלית, חיילת
 מלון של ובמועדון צברה מועדון־הלילה

 כרטיס לה לשלוח הבטיח אף הוא דן.
 בינתיים דחתה ארזה השנהב. לחוף טיסה

 לא ישירה גישה באדיבות... ההצעה את
 שערך שעה עצמו, הנשיא הראה פחות
 הביע עין־בוקק ליד ים־המלח. בסביבת סיור

ש כיוון בים. להתרחץ רצונו את הנשיא
 התפשט נשים, היו לא המסיירים בקבוצת
 נכנסים כשמלויו למים ערום נכנס הנשיא,
 כשהוא השתעשע, הנשיא בתחתונים. אחריו

 מי שטפו לפתע הכבדים. המים פני על צף
 ומלויו במים שקע הוא עיניו, את מלח

צה... ומשוהו לעברו מיהרו  באותו החו
 השנהב חוף נשיא עלה לסדום, בדרך סיור,

 את שליוותה צר,״ל, של הלוזי מכונית על
 את לנשיא הציע צעיר סגן־משנה השיירה.

 שיצט־ על־מנת שברשותו, עוזי תת־המקלע
 את דחה בואני הופואה פליקס עמו. לם

ב אמר שלום,״ איש ״אני בחיוך: ההצעה
 עוסקים כבר אם . . . העוזי את לקבל סרבו

 טאכמן, ויליאם ליבריה, נשיא בנשיאים:
 רשמי לביקור יצא בישראל ביקורו שאחרי

 שם שהותו ימי בעשרת הספיק בלונדון,
 שטרלינג, לירות אלף 20ל־ קרוב להוציא

 מחצית ישראליות. לירות אלף 170כ־ שהם
 רולס מכונית קניית על הוצאה הסכום

ורהיטים. לבגדים והיתרה חדישה רויס
★ ★ ★

ל יפה ב אה א קפו
 החדש, הספורט זהו — היחפנים צעדת
 רא- מבצע בארץ. בחיתוליו עכשיו הנמצא

 השבוע, בוצע זה ספורט במסגרת שיז
 מחיפה צעדה ערכו צעירים שלושה כאשר

 חוף לאורך קילומטר 130 של לתל־אביב,
 הצעירה הצילום דוגמנית היו השלושה הים.

 גיורא העתונות צלם בן־עמי, דליה
 יורם בחיפה, הטכניון וסטודנט רוכמן

ב־ וחצי. יומיים נמשכה הצעדה זאגר.

ב משתרכים כשהם מאחוריה, הגברים
 עצמה היא ושלפוחיות. יבלות על קושי

 ה־ המשורר, . . . יבלת כל ללא הגיעה
 הפוך) קפה (על בנימין והמחזאי עתונאי
 את פעם לא תקף שברשימותיו גלאי,
 החושי־ ואת הושי אבא את חיפה, עירית
התק מטרות על־ידי נקנה העירוני, טרון

ל האחרונים בשבועות התמנה הוא פותיו.
 מכנה שהוא כפי או, חיפה, עירית דובר

ב עתונות לענייני ל״יועץ תפקידו, את
 עתה מצפים גלאי של מכריו חיפה.״ עירית

 אחד במתו על בקרוב יעלה שהחושיטרון
 להצגה התקבלו שלא גלאי, של ממחזותיו

 עובדתי הסבר . . . אחרים בתיאטרונים
 הישראלית, היופי מלכת של לכשלונה
 בחירת על בתחרות מזרחי, יהודית

 תואר בשום זכתה לא שם תבל, מיס
ה הגיעה המוקדמות, התצפיות כל למרות
 האיש: מסר ראיה. עד של מפיו ארצה שבוע
 לפי הנקודות את חילק השופטים חבר
ה כל לדעת והופעה. דיבור כושר יופי,

 המועמדות, מבין היפה יהודית היתה נוכחים
 מהתרגשות רעדה היא ההופעה בשעת אולם

 הנמלץ, הסיגנון למרות נאומה, ומפחד.
ל צריכה שהיתר, שעה לחלוטין. קפוא היה

 ומעדה לצעוד יכלה לא היא בבגד־ים הופיע
 מדי. ילדותית ונשמעה נראתה היא פעמיים.

חיכתה לו היה מוטב מהשופטים כמה לדעת

הדוקים1

 ניגשת שהיתר, לפני שנתיים עוד יהודית
 בתואר לזכות סיכוייה היו אז כי לתחרות,

 התחרות מארגני בין אולם וודאיים. כמעט
 אינו האמריקאי שהמוסד לחישות, נשמעו

 לישראלית להעניק לעצמו להרשות יכול
 ארצות בנציגות לפגוע לא כדי התואר, את

 השבוע הגיע אשר ידיעה לפי . . . ערב
 אסתר הישראלית הזמרת נישאה ארצה,

 למלחין בארצות־הברית, השוהה טובי,
 שומאן מורט המפורסם, האמריקאי והזמר

בעומר־כ״אם. בארץ ביקורו בעת שהופיע

★ ★ ★

ה היא הסנסציה ק י ו
הבי הישראלי: בתיאטרון העונה הפתעת

משחק אחד של מחזה להעלות עומדת מה
 בשם המחזה, בר־שכיט. שלמה - ניה

 ישראל על־ידי יבויים ליהשניר, דירה
 בו. ישחק לא עצמו בר־שביט אך בקר,

 ממחזה בר־שביט נטל למחזה הרעיון את
 הזכויות את רכש אותו שכתב ולפני אנגלי,
של הסביר מקורי. ישראלי למחזה לעבדו

כל אבל מקורי, רעיון ״חיפשתי מה:
 התנ״ך את לקחתי כבר. נוצלו הרעיונות

 מגד אהרון דבר. שום נשאר אל שם וגם
 שמיר משה בראשית. סיפור את לקח
 ברירה, לי נותרה לא אז רות. מגילת את

 הצעיר .הבמאי . . לאנגלים״ לפנות אלא
 מביקור מכבר לא שחזר שמר, גדעון
 במיסגרת המוצג קצר, מחזה ביים בחו״ל,

 שמר זוית. תיאטרון של החדשה התוכנית
עב מלה . . . התפקידים אחד בעצמו משחק

ה במדור השבוע התנוססה גדולה רית
 המכובד, האמריקאי כתב־העת של מודעות

 הופיעה היא סנסציוני. המלה: ניו־יורקר.
 התקליטים חברת של באנגלית מודעה מעל

 הזמרת של תמונתה התנוססה בה אפיק,
 המלה אחרי זראי. ריקה הישראלית

 המלה פירוש באנגלית: הסבר בא העברית
 האמנית עברית. היא השפה סנסציוני. הוא
 היוצאת הישראלית הזמרת זראי, ריקה היא

 עוצמה בעלי חמים, הם השירים מהכלל.
סנס — באמת היא המלה אבל ושורשיים.

ציוני.״

 ישראלי, קצין מינויו לעזרתו: חשים •
 ז׳ורז׳ חוף־השנהב, של שר־הטקס משמאל

אוני.

מלוויה שני את הדוגמנית השאירה סופה

קי שבוע פסו ה
 | ,׳הנקודות בישראל: פרשיות־הביש שרשרת על סימה, מירון הצייר •

: פה.״ המבקרים האפריקאיים הנשיאים פני רק הן הזה, בחושך היחידות הבהירות
 ! גן־שמואל: בקיבוץ שנשא בנאום פרס, שמעון הבטחון שר סגן •

 [ מנשק איזור לפרז אפשר איך אבל גרעיני. מנשק התיכון המזרח פירוז בעד ״אנחנו
!״ ? בו שאין
 ! אפילו מידידי וכמה — פמיניסטית ״אינני מאיר: גולדה החוץ שרת •

זה.״ בגלל עלי כועסים
 | מקל זו מפלגה של האופי ״דווקא החרות: תנועת על מלוכאכיץ' הרסי •

 ! פקודות קבלת המשמעת, היא מיסודותיו שאחד כיוון דתי, חיים סדר לקבלת ומסייע
אחריהן.״ להרהר מבלי
 ! מכרסמת רק היא יושביה. את אוכלת אינה ישראל ״מדינת :מנוסי דידי •

אותם.״
 ! שטח אף עוד ״אין החינוך: במשרד הספורט רשות מנהל דפני, ראובן •

פלילי.״ עבר בעל אדם המדינה את מייצג בו לכדורגל, פרט בישראל,
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