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1962 המזרח יריד — מודל״ ״תלוה ההגרלה תוצאות
 למוצרי קניה״ ״המחאות פרסי בהגרלת זפו דלהלן המספרים

. של כולל סף על מודל" ״תלוה ל״י. 1000-
 :המספרים זכו ל״י 100.— סן על קניה בהמחאות

70942 — 09687.

 המספרים: זכו ל״י 50.— סן על קניה בהמחאות
08078 — 79373 — 12504 — 72004 — 66184 — 70265 — 07479 
71877 — 75067 — 1506.

 :המספרים זכו ל״י 25.— סך על קניה בהמחאות
12072 — 69626 — 10840 3577 — 17637 — 70105 - 12891 
09351 — 09460 — 66747 — 17848 — 3287.

 העונה. אפנת מבחר את האלגנטית לגברת מציע מודל״ ״תלוה ביח״ר
וחליפות שמלות אמיתי. מבד גיל לכל קלילות קייץ שמלות

מבד קוקטייל שמלות אמיתי. ו־ בטיסט — כותנה מבדי
.0ט11'1י014

גזגבוזרות וגז אופ בוזנויווז רוזשיג וזרווז־גזורר

^ ——

ש מי לבון, פינחס מר של דו־השבועון
 לד. ג ההסתדרות, של הכללי המזכיר היה

 ומגתיעה: חדשה סנסציונית, תגלית השבוע
חושי. במר הקשדר גאנגסטריזם, קיים בחיפה

 בעמודיו שיאבד אסור זה, מרעיש סקופ
 לי יורשה לכן מצומצם. סיעתי בסאון של

העיקריים: הפסוקים את כאן לצטט
 ההולכים ושחיתות, גאנגסטריזם ״בוסיזם,

 בעולם יוצאת־דופן תופעה אינם ביד, יד
 בצורה בישראל, מציאותם אולם הגדול.

ה שנחשפו ובססדים ת ב היא בחיפה, ע
, בחינת ש ו ד י  המיטיב ציבור לאותו אף ח

ה החיים של העקלקלות בדרכים להתמצא
בישראל. חברתיים
 נרמז בהן קודמות, פרשיות היו ״כבר

 על חוגים לבין החיפאי המישטר בין קשר
.התחתון העולם של גבולו .  פעם לא .
 הול טאמאני על שדיברו, כאלה גס נמצאו

ם בגדר היו אלה אן בחיפה. י ז מ ר ר ו ע מ
. ם י ל פ

.״ . . זה עולם האופפת האווירה . . נצ .
 ק ר הציבור בפני אימתה במלוא טיירה

, ה ת  השלב את עבר הגאנגסטריזס נאשר ע
 עצמו את וחשף התפתחותו של האחרון
ע.. רצח במעשה ״מזוו .

* * *
ש מלים, כמר. להדגיש לעצמי הרשיתי

 ״עתה״, במקור. צורכן די מודגשות אינן
עתה״. ״זר, מעורפלים״, ״רמזים ״חידוש״'

רמזים? איזה ״רמזים״?
 שבע לפני — 1955 במאי 12ה־ ביום

 917 מס׳ גליון הופיע — וחודשיים שנים
ה מתנוססות שערו כשעל הזה, העולם של

 — חיפה בעיריית ״הגאנגסטריזם מלים:
 של בעירי והשחיתות הטרור התבצרו כיצד
חושי.״ אבא

 העתו־ בתולדות היסטורי גליון זה היה
 מסע־גילויים של פתיחתו — העברית נות

 מעל רצופים חודשים שנמשך חסר־תקדים,
לדוג מאז הפך ושכבר הזה, העולם עמודי

 נועזת עתונאית מערכה של קלאסית מה
בישראל.

 מ־ פסוקים כמה כאן לצטט כדאי אולי
השני המאמר בראש הופיעו הם זו. סידרה

 יכול כיור אותם הקורא ).9 ו 8 הזה (העולם
שעבר. בשבוע נכתבו שהם לחשוב

 מושחתים, לאנשים זקוק מושחת ״מישטר
 זקוקים מושחתים אנשים שיקיימוהו. כדי

כס להשגת — ולהיפך מושחתים. לכספים
 המישטר, ייכון לא שבלעדיהם כאלה, פים
 ה־ נלכד כך לא־הגוניס. באנשים צורן יש

אותה. ארג עצמו שהוא ברשת טישטר
 שלטתו לקיים יכול אינו חושי ״אבא

 מנוגד בלתי־חוקי, שנזקורס נספים, ללא
 זקוק לכן פלילי. ואף הציבורי, למוסר

 החוק. את להפר המוכנים לאנשים שלטונו
 נעשה ובסוף השני, את מעורר אחר גורם

מ יותר שלו, אנשיו בירי שבוי ראש־העיר
״ שולט שהוא כפי . . . בהם

הסיד־ ״המשך הובטח: מאמר אותו בסוף
החיפאי.״ הול הטאמאני אודות רה

★ ★ ★
 פקדו הראשונה, הכתבה הופעת ביום

 קיוסקאי על חושי אבא של העירייה פקחי
ש (,האיש הזה העולם על חרם להטיל חיפה
 מכן, לאחר הורשע, זה מיבצע על פיקח

ושחיתות.) טרור מעשי של ארוכה בשורה
 העולם במערכת הונח ימים כמה כעבור

 המישט־ מעבדת חומר־נפץ. של מיטען הזה
 שאי־ — מיקרי קילקול רק כי גילתה רה

הפ את מנע — מראש לתכננו היה אפשר
הת שאילו אישר המישטרה הבלן עלתו.
 קובר הבניין, כל את ממוטט היה פוצץ,

דיירים. עשרות תחתיו
 מיטען התפוצץ מכן לאחר מעטים ימים

פועל. ופצע בטון קיר הבקיע בדפוס, שני
 הונחו הפצצות כי ספק של שמץ היה לא

 פרץ בכנסת חיפה. של הגאנגסטרים על־ידי
 הגיגית הבטיח ושר־המישטרה סוער, ויכוח

 המישטרה אולם נמרצת. חקירה תיערך כי
 ב־ מכן לאחר (שהורשע סהר יחזקאל של

מע (שפרטי בן־גוריון ועמום שבועת־שקר)
דבר. עשתה לא הגדול) במישפט נתגלו לליו
 פשעים על לדין איש הועמד לא היום עד
 חקירותיה. את פירסמה לא המישטרה אלה,

★ ★ ★
 הימים? באותם לבון פנחס מר עשה מה
כ־ תחילה הרמה, במישרתו השתמש כיצד
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סעדיה ממשלת
 ),1301 הזה (העולם חסד״ ״לחם במאמרו

 לקרוא אי-אפשר כי על אבנר' אורי הצטער
בשם הסעד, מישטר בימי למדינת־ישראל,

״סעודיה״.
סעדיה? העברי בשם רע מה

תל־אביב בז, ע.
ז

ו302 הזה העולם2


