
חלוש: בקול וסיפר במעיו תפרים
 קהלני. עלי איים שעברה בשנה ״כבר

 להיות שלו לבת נתתי שלא אמר הוא
 עם נועץ גם הוא מזה וחוץ בבית־התלמיד

 ורוצה (בכפר) זר שאני לו אמר וזה מכשף
רעתו. את

 עוול ללא כאן שוכב אני לי. ״האמן
ללמד.״ רציתי רק אני בכפי.

שעים פ
ט דח!וד שרצת האיש 3דמו

 שומר־הלילה דיווח בלילה,״ אחת ״בשעה
המש לחוקרי הירושלמי המלכים מלון של

ני הכניסה. ליד רשרוש ״שמעתי טרה,
 רעולי־ שלושה הדלת. את ופתחתי גשתי
 שולף־ מהם, ואחד פנימה התפרצו פנים

והתעלפתי. בראש מכה לי נתן אקדח,
 ו־ השולחנות שכל ראיתי ״כשהתעוררתי

 השודדים פרוצים. היו בלובי המנעולים
 צ־ ,הטבעות תכשיטי־הזהב, כל את גנבו

הכל.״ העגילים, השעונים, מידי־הזהב,
 חוקרי־ שבועות. שלושה לפני היה זה

 עיק־ כל במקום־הפשע גילו שלא המשטרה
 אחת, טביעת־אצבע לא אפילו שהם, בות

במקצוע. בוותיק המדובר כי הבינו
 שודד כנגד מונית. תיק, חבילה,

 במקצוע, וותיק חוקר הועמד במקצוע, וותיק
חול שהרכיב מרקוס, שאול המשטרה פקד
 נאמד ששללו לחקירת־השוד, מיוחדת ייה
ל״י. אלף 30ב־

 עצרה היא אפשרות. כל בחנה ד,חולייה
אחד כל אותם. ושיחררה חשודים עשרה

 מר־ לפקד שלו. האליבי את הוכיח מהם
 הוא האמיתי החשוד כי מתברר החל קום

 ,28,־ד בן משעלי יעקב האחד־עשר, החשוד
ג׳קסון. המכונה

בקלות. נמצא לא שג׳קסון רק
הו צילומו הוזעקו, תחנות־המשטרה כל

 שוטר אותו זיהה לבסוף השוטרים. בין פץ
 בתל־ המרכזית התחנה בקירבת חד־עין,

אביב.
 ושוחרר, לירושלים הועבר נעצר, ג׳קסון

יומיים. אחר הוכחות, מחוסר
נשארו. החשדות חסרו, ההוכחות כי ואם

 ג׳קסון על התלבשו מרקוס של אנשיו
 בסוף ולילה. יומם אחריו עקבו ברצינות,

 שוב הם פרי, עמלם נשא שעבר השבוע
בנסי שוב המרכזית, בתחנה בו נתקלו

חשודות. בות
 ממחלקת־הח־ חבילת־קרטון פדה ג׳קסון

ב החנויות לאחת נכנס אגד, של בילות
 החבילה את העביר תיק־עור, קנה סביבה,
לתיק.

 כי ג׳קסדן חשד פושע של ד,ששי בחוש
 הדהיר מונית, לתוך קפץ אחריו, עוקבים

 גם אבל בו. בגד לא חושו לחולון. אותה
 בהם. בגדה לא השוטרים־ד,עוקבים מכונית

 ג׳קסון של מוניתו את להשיג הצליחו הם
במקום. אותו עצרו חולון, במרכז

 משעלי ״ג׳קסון״ שוחרר לא כבר הפעם
ב אשר קופסת־הקרטון, הוכחות. מחוסר

 הדרושה: ההוכחה את הכילה תיק־העור, תוך
 המלכים. מלון ביזת של חלק־הארי את
 עשרות כמה תליונים; 108 השאר: בין

 שלושה זהב; צמידי 18 ופנינים; זהב סיכות
 של אחד וזוג זהב שרשרות שתי רבידים,

ב במזומן, לירות, אלפיים וגם חפתי־זהב
המל מלון בקופת מצוי שהיה הסכום דיוק
השודדים. על־ידי ונלקח כים

 הירושלמי השודד מנהל. נהג, מלח,
 רק ששוחרר ירושלים יליד הוא ג׳קסון

 ריצה בו מבית־הסוהר, וחצי שנה לפני
התפרצות. בעוון מאסר שנות ארבע

לדרך לשוב החליט מבית־הסוהר כשיצא

 וכנהג, כמלח מזלו את ניסה הוא הישר.
 הפלילי עברו במישרה. להחזיק הצליח לא

 לא שוב והמעבידים מקרה בכל נתגלה
בו. רצו

 להיות חזר ממר־גורלו המדוכא ג׳קסון
חוד לפני בתחנות־המשטרה. קבוע אורח
חו לפני חשיש; החזקת בעוון נעצר שיים

אלימות. במעשה איום באשמת נעצר דש
מעצמו, נואש שכבר ג׳קסון, האיום: רקע

 אחיו שגם מחשש מאחיו. להיוואש רצה לא
 מנהלי להכריח ניסה פשע, לחיי יתדרדר

אחיו. את להעסיק מכון־השכלה
 המנהל לעבודה, נתקבל לא הקטן האח

 כל לפניו שנחסמו וג׳קסון למשטרה פנה
השוד. על בנראה, החליט, הדרכים,

סטטיסטיקה
ת חו לבאראגווא* מרי

 תכנית עם ישראל, של הגדולה תקוותה
 כלכלית תכנית בלי או חדשה כלכלית
 נמצא דווקא וזה היצוא. כידוע, היא, חדשה
 מחודש ומשתפר הולך הוא רע. לא במצב

לחודש.
 יוני חודש של הסיכומים פורסמו השבוע
 לכמעט היצוא הגיע זה שבחודש ומתברר

חו לגבי 370ב־״/ עלייה דולר. מיליון 37
 מיליון 27ל־ היצוא הגיע בו ,65 יוני דש

בלבד. דולר
 שלייצא שחושב מי לוויאט*נאם. גם

 כדאי פשוט, זה לחודש דולר מיליון 37ב־
 ביצוא רק לא הוא שהמדובר לזכור לו

(שבעה לארצות־הברית היצוא כמו סיטוני

 וחצי (שניים לגרמניה או דולר) מיליון
מיליון).

 לעשות חייב באמת, לייצא שרוצה מי
 ייצאה ישראל לקוח. אף להזניח לא מאמץ,
 4000( לאיסלנד גם השאר, בין ,66 ביוני
דולר). 1000( לגיברלטר וגם דולר)

 3000ב־ יצוא ומגוונת: ארוכה הרשימה
 ל־ דולר באלף הצרפתית; לסומאלי דולר

 ל־ וגם לניו־זילנד. אלף 23וב־ פאראגוואי
דולר). אלף 15( וויאט־נאם

 במידה מעניין גבריות. פיאות גם
 ישראל. מדינת מייצאת מה שווה

הכל. התשובה:
 150 היתר, בין יוצאו, למשל, ,66 ביוני

 וחצי לעיסה גומי טונות 48 אפרוחים, אלף
 של קצהו אפס עדיין וזה חלווה. טונה

היצוא.
 לחודש דולר מיליון 37ל־ להגיע על־מנת

 דולר); 100( שיש קילו 300 גם מייצאים
 156 דולר); 600( כפפות־עור זוגות 174

 אלף 17 וגם דולר) אלף 84( פרווה מעילי
 דולר). 4000( גרבי־ניילון זוגות

היצוא: מרשימת נוספים פריטים
מגבות. אלף 15ו־ חזיות אלף 16 >•
דודי־שמש. ושני נכריות פיאות 54 •

מק ושבעים סכיני־גילוח אלף 900 •!
חשמליים. ררים

טלי 700ו־ כדוריים עטים אלף 46 •
תות.
ד 115 ע

 בניגוד זכריה, שלום התימני המקובל
 לחשב דווקא רצה לא אחרים, למקובלים

הקץ. את
ו מאה עד להגיע הסיכויים כל לו היו

ב ארצה׳ עלה כשהוא כך. בין עשרים
ותשע. תשעים בן היה כבר הקסמים, מרבד

לעולי־ למוקד הפך ברמת־השרון ביתו
 הגדול, בחכם להיוועץ שבאו תימנים, רגל

 ישראל. ברבני הקשיש שהיה
.115 בגיל טובה, בשיבה נפטר השבוע

״המלכים" במלון השוד שלל תערובת
אחד חפתים זוג וגס צמידי־זהב 18 תליונים, 108

גנדדקנמשיה
תיגונ״ם פפר בתי _ ״ ן ח ב . של סיסודס

מקומות מספר וותרו
ת נ ש ם ל י ד ו מ י ל ז ה ״ ב ש ת

 (י״ב) ושמינית (י״א> שביעית (י׳), ששית :לכיתות
וביאולוגית ריאלית הומניסטית, במגמות:

 והתרבות החינוך משרד תוכניות לפי
ם מורים ם אקדמאיי י ס ו נ  מ

ן ^ ר ת ק ו י ד נ פ י ט  ס
 תשלום ללא ספרים אספקת .¥•

ולמוסיקה לאמנות לספורט, חוגים

ה מ ש ר ה ה
ם י י ת ס ת

8.9.66ב־ מחר
:והרשמה פדגוגית התיעצות

. *י. . . . ,53 גורדון רחוב תל-אביב, .
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החפיפה לאחר רטוב שיער על להשתמש

י ב ב ו ח ט ל ר ו פ  ס
 חדשות מכוניות ברשותנו

ם י ל ו ל ס מ ם ו י ש ד  ח
 לנוסעים ונוחיות בטיחות

״ ג נ י ט ר א ק ״
ט ר ו פ ס י ה מ מ ע  ה

 התערוכה מגרשי
אחה״צ 5מ־ פתוח
.42 ,25 ,27 ,22 :אוטובוסים

לטיול אותך, מזמינה צעירים בימת
 ביום ייתקיימו שבו 14.9/15.9/16.9 החג בימי שייערך

 מפגש העירוני הכרמל בחוף — 8.30 בשעה 14.9 רביעי
 אחווה מפגש יסיף בכפר — 5.9 חמישי ביום ויטנאם.

 בים. ורחצה באכזיב ביקור ערבית. יהודית
 בר־ רח׳ התרבות, במועדון 4.00 בשעה רביעי ביום היציאה

 יכולים המעוניינים תל־אביב. בוגרשוב, פינת ,10 כוכב
במועדון. ערב מדי ,8.30—7 בשעות להרשם

1514 הזה העולם


