
ח כ ו נ ה ל ח ל צ ה ה
במבצע ממשיכים אנו

 צעירים לזוגות
ם י בת־

חדרים 2 בנות דירות
בת־ים שדה, יצחק ברחוב

למקום) עד סדירה (תחבורה
 ומטבח, סלון מרפסות, אוכל, פינת מ״ר, 60

 חרסינה הזזה, תריסי נפרדים, ומקלחת אמבטיה
רבים. שכלולים ועוד

:צעירים לזוגות תשלום תנאי
ל״י 6,000 . . . .
ל׳׳י 3,200 . . . . . )8x5 לחודש ל״י 400
ל״י 6,000 . . . .
ל״י 7,000 . . . .
ל״י 22,200 סך־הכל

* ו י צ *
 בע״מ בנין למפעלי חברה

 בת־ים ,79 העצמאות שד׳
826811 ,826550 טל.:

! □ סו ר ב פ גי עו

? יודעת אחת כל לא
 ביותר החשוב שתשמיש־הקדושה

 ההדס, לאחר היהודי, הבית באמנות
 החנוכה חג את החנוכה. מנורת הינה
 .70 בשנת הבית חורבן לפני גם חגגו

 והיכן כיצד בפרטות דן התלמוד
 הרבו הביניים בימי האורות. יודלקו

ממתכת. לעשותן

!יודעת אחת כל אד
— למעיל זקוקה היא שבאם

דויסון. באופנת תמצאהו
— לחליפה זקוקה היא באם

דויסון. באופנת תמצאיה
— לשמלה זקוקה היא באם

דויסון. באופנת תמצאיה
 את תקבל דויסון באופנת רק כי

ה ר ו מ ת ה ה א ל מ . ה ה פ ס כ  ל
 ״דויסון״ אפנת אצל קונות כולנו

.158 דיזנגוף רחוב תל־אביב,

0 עבניקוס
שרטוט  חדשים קורסי־ערב נפתחים

 עבודה־מעשית חדרי
 משוכללים

 למוד ספרי הספקת
 שרטוט ופלי

 כשעות הרשמה
5-8; 12—9

ארכיטקטורה • מכונות
ז 1 26 בן־יהודה ת״א,

ץ44 הרצל חיפה,

במדינה
צה״ל

לווייל קמיע
ב איישם הצבאיים, המחנות אחד ליד
 העושה אגד, אוטובוס עצר הארץ, מרכז

 חיילת לאסוף כדי לתל־אביב, דרכו את
ב לורן, ״סופיה בתחנה. שעמדה בודדה
הנהג. לעברה קרא לעלות,״ בקשה

 באותו שהשתחררה לס, שרה החיילת
 21 בילתה בו הצבאי, הכלא מן יום
 האוטובוס. תוך אל ניתרה מאסר, ימי
 שהותה כדי תוך בי בו, גילתה היא

ב ביותר המוכרת לחיילת הפכה בכלא,
ישראל.

 זיהו האוטובוס נוסעי ממחצית למעלה
 קרא שלנו!״ סופיה ״הנה מיד. אותה

 קרא היפה!״ החיילת ״הנה נוסע. לעברה
אחר.

 שפירסום שרה, החיילים. כחדרי
 ,1473( הזה העולם דפי על תמונותיה

בכל נתקלה מפקדיה, את הרגיז )1472

 בבית־ השבוע נשאלה עצמה שאלה אותה
 הועמד כאשר בבאר־שבע, המחוזי המשפט

 והואשם טרמפיסטית שלקח אזרח לדין שם
בגופה. מגונה מעשה בביצוע מכן לאחר

ניצבו, בבית־המשפט עדינים. מקדמות
 הנאשם, של זו גירסות: שתי זו, מול זו

המתלו — העיקרית עדת־התביעה של וזו
עצמה. ננת

 לא אותה, חיבק הוא כי טענה היא
 במקומות עדינים מליטופים גם נימנע

 בנשיקה ממנה ונפרד בגופה, מסויימים
לוהטת.
ליטו היו לא הליטופים כי טען הוא

ל אב נשיקת היתר, הנשיקה וכי פים,
יותר. ולא נשיקת־לילה־סוב, בתו,

 באפשרותה יש כי היה, נידמה לתביעה
משפ של זה בסוג בלתי־רגיל דבר להציג
 המתלוננת של לעדותה מסייעת עדות טים:

הצעירה.
המתלו של אמה היתד, המסייעת העדה

לאחר ספורות דקות כי סיפרה היא ננת.

מהכלא שיחרורה כיום ופרחים דם חיילת
מלכותה הוד בשירות

 חיכו בביתר, ואהדה. חיבה בגילויי מקום
 ומכרים, ידידים של מכתבים עשרות לה

 זרי במישלוח ריגשותיהם את שביטאו
 שלא אלמוניים, אחרים, מעריצים פרחים.

מכת שלחו האזרחית, כתובתה את ידעו
 ידעו שלא ומכיוון הצבאי, לדואר בים
 כתבו יחידתה של הדואר מספר את
צד,״ל. לס, שרה המכתבים: על

 שונות, מארצות הגיעו כאלה מכתבים
 שתמונותיה לסנסציה, שרה שהפכה לאחר

ב ביותר הנפוצים בעתונים התפרסמו
 מאנגליה, מבראזיל, אליה כתבו עולם.

ה מגרמניה גם ומדרום־אפריקה. מצרפת
מבתב. הגיע מערבית
 חיל יחידת מפקד פאולטון, רוברס כתב
 ״בשמי בגרמניה: החונה הבריטי האויר
 לך להודות ברצוני היחידה, חיילי ובשם

 אנו בעתונים. הופיעה אשר תמונתך על
 מדי בחורות של תמונות עשרות רואים

 היסה היא תמונתך אך בעתונים, יום
ה בחדרי תמונותיך את תלינו מכולן.
 אנא, לקמיע. לנו הפכת ואת חיילים,

 תמונותיך את לנו שלחי כשתשתחררי,
המקוריות.״

 שלה. את עשתה ד,חיילית הסולידריות
 כשעומר, הביתה, הגיעה לאחר קלה שעה

כ והקרובים, ההורים לחיבוקי נתונה
 הרימה ותשורות, פרחים מוקפת שהיא
נוס תמונות הזמינה הטלפון, את שרד,
הצלם. אצל פות

 יחידת אל דרכן את עתה עושות הן
 אליזבט מלכותה הוד של האוויראים

השניה.

שפט מ
קי ב א ה ?ד1ו ד
 צפורה הסטומטית־הםרמפיסטית פרשת

 תורן פילים המשטרה וקצין קוסטקובסקי,
 ראשונה: ממדרגה משפטית שאלה עוררה

 בין קרה מה להוכיח בכלל אפשר האם
במכונית? לבדם הנוסעים ואשד״ גבר

 בבכי. פרצה היא הביתה, נכנסה שבתה
ש למעשר,־המגונה הבכי את ייחסה התביעה

המתלוננת. בגוף בוצע
 בפרט מסתפק היה שבית־המשפט יתכן

 היתד, לסניגור אבל הנאשם, את ומרשיע זה
 עדות את לערער ביקש לא הוא אחרת. דעה

 נגדית, חקירה הבת את חקר אלא האם,
האם. עדות את להפיל מטרתה שכל

 פרצה בעצם, מדוע, הבת את שאל הוא
 פרצה כי הסתבר, ואז הביתה. בהגיעה בבכי
 וחששה מאוחר, הביתה שהגיעה מפני בבכי

 כזד, בכי האיחור. על הוריה מתגובת
 להמציא יכלה שלא לתביעה, סייע לא

אחר. סיוע שום
 חסך לא ,הזיכוי־ר,משפטי למרות אולם

 בבאר־שבע המחוזי בית־המשפט שופט
מזכר, אמנם ״אני מהנאשם. ביקורתו את

 פסק־הדין, מתן לאחר לו הסביר אותך,״
כ דברים תעשה אל אחרת, פע_ ״אבל
אלה.״
 להתפרצות גם דבר, לכל וזמן מקום יש

 מקום כנראה, אינו, והאוטו אבהיים. רגשות
זה.

הווי
ע • ב ט ה. מ ש  קופאי נלקח ביפו ק
 שהכילה ששקית לאחר לבית־חולים, בבנק

 זעזוע- לו גרמה ראשו, על נפלה מטבעות
קשה. מוח
 בירושלים הפחת. אד הפח מן •

 בשלום יצאו רוכבי־קטנוע, שני התנגשו
 ביניהם, שפרצה בתיגרה נפצעו מהתאונה,

בתאונה. אשם מי ויכוח לאחר
 בתל-אביב מצטיינים. תלמידים •

 הראה בית־ספר, תלמידי בפני קוסם הופיע
 מראשו כובע להעלים מצליח הוא איך להם
אלמו כי ההופעה בתום גילה תלמיד, של
כובעו. את סחבו נים

 תושב קיבל בנתניה בסתר. מתן •
ב הדואר, באמצעות שאבד ארנקו את מקומי
 כי לו המבשר המוצא, מאת פתק צירוף
 מאוחר במועד יוחזר בארנק שהיה הכסף
יותר.

1476 חזה העולס


