
!ער לפעמים המקומיים. המשטרה קציני
 מצד יותר, מקצועית ביקורת גם כת

למקום. המזדמנים ועין־הוד צפת אמני
עבודו את המבקרים משבחים תמיד לא אך
 הציור כי הטוענים ביניהם יש תיה.
 המקובל מן רחוק מדי, ריאליסטי שלה
 משנפגעת יותר אך המודרני. בציור היום
 בעלה. מכך נפגע עצמה, הציירת מכך
 על־כך, להתווכח טעם שאין החליט הוא

 אינו עצמו שהוא העובדה בגלל בעיקר
בציור. כלל מבין

א שולחן אפילו לצייר מסוגל ״אינני
 מישה. הסביר ישר,״ קו למתוח או בטא׳
 לי שתראה מאשתי ביקשתי זאת ״בכל

בצב וקשקשתי בצבעים, משתמשים איך
 ל־ הרכבתי אחר־כך בדים. גבי על עים

 אותן ותליתי יקרות מסגרות יצירותי
 העבודות את ראו המומחים הקיר. על

 הציור בטיב ניכר שינוי יש כי וציינו
 את ידעו לא כלל הם פתצ׳יסקה. של

האמת.״
 פעם בכל התמונות את .תולה מישה

 — הצדדים ארבעת מכל — אחר באופן
 המבקרים בעיני חן מוצאות שהן מתגאה

שהוא. צד מכל

הצבאי המיסשל
בחיבה מושל

מ נוטלים אם במדינת־ישראל. צדק יש
 מטילים האזרחיות, זכויותיו את מישהו
 ג׳א־ סברי מיוחדות. חובות כתמורה, עליו,

כזה. אדם הוא ריס
 (אל־ארד). עתון להוציא רצה הוא בהתחלה

 להקים רצה' הוא אחר־כך שאסור. לו אמרו
ב לו. נתנו לא אל־ארד). היא (גם מפלגה

 ב־ חבריו שאר כמו שהוא, החליטו סוף
 צריך הוא לכן בכלל. חוקי אינו אל־ארד,

 בשעה חיפה, במשטרת להתייצב יום כל
 בביתו סגור ולהישאר אחר־הצהרים, ארבע

זריחתה. ועד משקיעת־השמש
 במשך ביומו, יום מדי כך עשה הוא

 כעורך־דין, לו. שנמאס עד חודשים, שלושה
 הגיש המשפטי, בתחום מאבקו את לנהל החליט
 שיבוא שר־הבטחון, נגד לצו־על־תנאי בקשה
מו כה חובות עליו מוטלות מדוע וינמק
 הבקשה ומאסר־בית. התייצבות כמו זרות,

נדחתה. לצו־על־תנאי
 בתק־ נבר התייאש, לא הצעיר עורך־הדין
 מן ישראל מדינת ירשה אותן נות־החירום,

 פירצה, בהן למצוא קיוזה הוא הבריטים.
המש ההטרדות מן להשתחרר יוכל דרכה

 את שמצא לו נדמה היה לבסוף טרתיות.
מבוקשו.

 ל־ כפופה אינה חיפה בחיפה. גר הוא
 של סמכותו מה כן, אם הצבאי. מימשל

מאסר־בית? עליו להטיל פיקוד־הצפון אלוף
 חיכתה לבית־המשפט, שוב כשפנה אך

 שבועיים של שהות לו ניתנה אפתעה. לו
 תקופה תוך האלוף. של סמכותו מה לברר

 פיקוד־ אלוף מלשכת אדיב מכתב קיבל זו
 העובדתי: המצב על אותו שהעמיד הצפון,

 למנות הרמטכ״ל רשאי תקנות־החירום לפי
ה ל״מפקד בארץ. מקום לכל צבאי״ ״מפקד
 צבאי. מושל של הסמכויות כל ישנן צבאי״
 פי־ אלוף את הרמטכ׳׳ל מינה 1956 בשנת

 מן חלק של הצבאי״ ל״מפקד קוד־הצפון
חיפה. את הכולל הארץ,

 שהציבור ומבלי בשקט, אחרות: במלים
 חיפה גם הוכנסה כך, על ידע אף הערבי

הצבאי. המימשל לתחום — בעקיפין —

חוק
בלחי־חוק■ מעצר

 בחודשים הפך באבו־כביר המעצר בית
 ספוז׳ני־ משה של השני לביתו האחרונים

 במכירת העוסק מועד עבריין ,28 קוב,
התערוכה. מגרשי ליד סטייקים
המש ניידת נעצרה שבועות כמה לפני

 ספוז׳ניקוב אבל הסטייקים, דוכן ליד טרה
 לביקוריו־. רגיל היה כבר הוא התרגש. לא

 פעם מדי ולמעצרו הניידת של השיגרתיים
בפעם.

 בביצוע אותו האשימו הצפונית בנפה
 שלחו הקודמות, בפעמים כמו לא אך שוד.
 בפתח־תקווה. בית־המעצר אל הפעם אותו

 באבי־ לשבת התעקש התנגד, ספוז׳ניקוב
כביר.

בית של פתחו ליד הניידת, כשנעצרה
 כי ספוז׳ניקוב הודיע בפתח־תקווה, ד,מעצר

 לא השוטרים שני בכוח. רק ממנה ירד
פני אותו לגרור ניסו עליו, התנפלו היססו,

 ידיו את טמן לא הגברתן הצעיר אבל מה.
 מכות החוק שומרי שני את ד,יכה בכיסיו,
נאמנות.

מן ספוז׳ניקוב שוחרר ימים כמה כעבור

 נגדו להביא הצליחה לא המשטרה המעצר.
 הסתפקה השוד, בביצוע השתתף כי ראיות

שוטרים. בתקיפת בהאשמתו
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 ספוז׳ני־ של משפטו להערך עומד השבוע

 כי מעניין, משפט ספק בלי זה יהיה קוב.
הקו בחוק, סעיף מצא הצעיר של פרקליטו

 מסויימת משטרה בנפת שנעצר אדם כי בע,
 נפה של שיפוטה בתחום למעצר יובא לא

ה בהסכמתו נעשה הדבר אם אפילו אחרת,
 המעצר החוק, קובע כזה, במקרה מפורשת.

בלתי־חוקי. הוא
 זה סעיף יקשור ספוז׳ניקוב של פרקליטו

מו אזרח לכל כי הקובע בחוק, אחר בסעיף
 ינסה הוא בלתי־חוקי. למעצר להתנגד תר

 שהיה שולחי, על חל זה סעיף כי לטעון
במק — הבלתי־חוקי למעצר להתנגד רשאי

שוטרים. הכאת על״ידי זה, רה
ה אחת זאת תהיה תתקבל, זו טענה אם

 מילוי בשעת הוכו ששוטרים הבודדות פעמים
עונשו. על יבוא שהמכה מבלי תפקידם

עסקים
ההצדחה סוד

 בבאר שישב המהודרת, בחליפה האיש
 תשומת־לב משך בחיפה, דן־כרמל מלון של

 הסביר מארצות־הברית,״ תייר ״הוא כללית.
ה של האמריקאי מבטאו למשמע מישהו,

איש.
אמ תייר אמנם היד, ,43 גולדרייך, יונה
 כי הדעת, על העלה לא איש אולם ריקאי,
 מעטות שנים לפני רק היה המהודר הגבר
ה צי מאוניות אחת על שעבד חיפאי ימאי
הישראלי. סוחר

 כשפרצה ,1952ב־ מכוניות. רחיצת
 גולדרייך של אונייתו עגנה הימאים, שביתת

 מהארץ, שהגיעו הידיעות אמריקאי. בנמל
 רוחם מורת את עוררו השביתה, דיכוי על
 שני עוד עם יחד גולדרייך, הימאים. של

 להישאר הים, את לנטוש החלימו מלחים,
בארצות־הברית.

 דלפונים גם כי קיוו, הימאים שלושת
ה בארץ להסתדר יוכלו כמוהם, חסרי־כל

הבלתי־מוגבלות. אפשרויות

17 ו 17 ר ש
ת ו נ ו כ  מ

ן י ה בנ ר טו ק ט כי ר א  ו
ה ק פי ר ר ג ציו ו

 לבגרוח) נהכנה עיוני למוד
במקצוע מעשית עבודה

ת317* ו א נ כ
ה ק י נ ו ר ט ק ל א

ת ו נ ו כ  מ
ו י נ ב

ה ר ו ט ק ט י כ ר א

> ד 1 ־ 1ר 7 1 7*1*7  העבודה כל■ הלמוד. ספד■ 1
ניה״ס ע׳׳י מסופקים והשרטוט

ד ר כ 1ע ו מ ג ל ר ד ו מ
9־12 ;5־8 בשעות י־א י. ט. ח כתות בוגר* הרשמת

ציעייס׳
526389 טל. .6

נ*ת1עי גמנסיה
ב י־א, ׳־. . ט לכתות ההרשמה נמשכת תשכ״ו למודים לשנת -

ן ס י י ב . ו כ י י ת נ ו י ע

ה מ ג מ
מתמטית־פיסיקלית

(ריאלית)
ביה״ס ע״י לתלמידים מסופקים הלמוד ספרי כל

ר כ ג ד 1 מ ר ש ר ד ו מ
9-12 :5־8 בשעות י־א ׳׳. ט. ח׳, כתות בוגרי הרשמת

ת 13 מ קי הרשמה קיי קוו ת ערב ל ה לבחינו ומוקדנזדר בגוו

1
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(הומניסטית)

 מתאימים, קשרים בעל מכר אל פנה הוא
 עזר הקליטה, חבלי את מעט עליו שהקל

להת עד ועבודה ישיבה רשיון להשיג לו
אזרחות.

 לחסדיו רב זמן נזקק לא גולדרייך אבל
 הקים ידיד, בעצת שמע הוא מכרו. של

סטו לעבודה גייס מכוניות, לרחיצת חברה
ישראליים. דנטים

 הוא לפרוח. התחילו גולדרייך של עסקיו
 באחד מכוניות לרחיצת קטן מוסך הקים

 ב־ העסיק ניו־יורק, של הווילות מאיזורי
עובדים. תריסר חצי מיפעלו

 המוסך את גולדרייך הפקיד שנה כעבור
 יצא ישראלי, סטודנט מעובדיו, אחד בידי

הניו־יורקי. העסקים עולם את לכבוש
 גולדרייך ויונה ספורים חודשים עברו לא
 הוא מזחים. לבניית חברה של לבעליה הפך
 הקים נכסים, עתיר לאיש קצר זמן תוך הפך

 של המערבי בחופה מזחים כמה ושיפץ
 לטיילת, המקום את והכשיר ארצות־הברית,

 לאורך קילומטרים, כמד, פני על המשתרעת
מיאמי־ביץ׳. של החוף

 הספיק, לישראל, השבוע שהגיע גולדרייך,
 שמו את לשנות בחוצלארץ, בהיותו עוד

 אבל עשיר. עסקים לאיש כיאות לגולדריץ׳,
 בעל המיליונר את זיהו מעטים חיפאים רק

 שחרחר, צעיר כאותו האמריקאי, המיבטא
 כשבכיסו עליית־הנוער, עם לארץ שהגיע

שחוקה. פרוטה אפילו היתד, לא

י1הו
 בגבעתיים, ץ אתם נוער אתם •

 בני־ קבוצת נעצרה הנוער, הישגי בתערוכת
 ממכשיר־ אנטנה לגנוב שניסתר, שעה נוער,
נער. על־ידי שנבנה רדיו
 בחיפה ויאכל. דיכפין־יתא כד *
 במסעדה, ארוחתו את שסיים אזרח, נעצר
 לאכול מותר בפסח כי טען לשלם, סירב

בחינם.
 שד,יכה צעיר נעצר בעכו גדיא. חד

 אחיו את שהובילו שוטרים, ושני קצין
 ושני שוטר בהכאת נאשם בו למשפט,
קצינים.

נע בחייה קשה. — התחלה כל
 בדרכו כשהיד, כייסות, נסיון בשעת אדם צר

 לשם בשפרעם, המשטרתי האימונים לבסיס
כפרח־שוטר. נשלח
התלו בבאר־שבע הוגן. מסחר #

 בד, ביצע 55 בן אדם כי ,8 בת ילדה ננה
בתמורה. לירה לד, נתן מגונה, מעשה

א 8 0)ז
 אוטומטית הקרנה מכונת
 200111 עדשת עם

מ״מ 8 לסרטונים

 חידושי נהדר, עיצוב *
מודרניים. טכניקה

 5 על־ידי בקלות מופעלת *
מנענעי־פסנתר.

 הסרטון להקרנת אפשרות *
 ותמונה אחורה קדימה,
עומדת.

הרצוי. לפי המהירות כיוון *
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הספר הופיע

לצמרת קפיצה
קארול ג׳וק

בהוצאת
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