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בשנה
שה החד

 בגדה ברמה, בסיני, תטייל באם
 בישראל אחר מקום בכל או

 את תשכח אל והגדולה, היפה
!המצלמה

 גם מצלמות, של עשיר מבחר
 מקשיים החוששים לאנשים
!המצלמה בהפעלת כביכול

ו1י3 ד1נ נ ד ב
3ז החלוק ב!ה,רחוג ח

 ליעוץ התחנה
ונשואין מין בשאלות

 בבית וחמישי שני בימים פתוחה
 ,14 בלפור רחוב שראום. הבריאות
 השעות בין ,9 מס׳ חדר תל־אביב,

בערב. 8—6.30
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 בוגדת, האשה
נאסר הבעל

 במחוז לי לו נאם בשבט
 הניאוף נחשב שבסין היינאן
 הוא השיפוט אך חמור, לפשע
 אשה נתפסת אם רגיל: בלתי

 הבעל את דנים בניאוף, נשואה
 הסינים לדעת כי מדוע? למאסר.
 את להאשים מקום יש החכמים

 הבעל והרי אשתו. בהזנחת הבעל
 כך כל אשתו את לשמח יכול

 כך ידי על למשל, — בקלות
 גרבי במתנה לה מביא שהוא

 ב־ מרסי גרבי שישה ״מרסי״.
 שהיא המתנה הם אחד ארנקון
 שתאריך מתנה זוהי תעריך;

 טעם וטובת אלגנטית היא ימים,
בלבד. ל״י 6.— ומחירה

□ • ש בי דנ1נז*ונעינ נ ר ג ב

במדינה
דרכי־חיים

ק תי ה
הטוב

ה את שהיצלתי נפתלי, פנחס אני, ״זה
ש לאחר בטוח, ממוות מתל־השומר אחות
 כפי ולא, בחורשות־הכרמל להתאבד ניסתה

אח שחיפשו המסוקים המשטרה, שסיפרה
 שבמשטרת־ 33 בן צעיר השבוע גילה ריה,״

 עושר,־טובות. של שם בדיוק לו אין ישראל
במשפ התביעה כדברי יותר, ידוע הוא שם
 פורץ, מושחת, כ״איש מעורב, הוא בהם טים
ורועה־זונות״. גנב

 את שפתר נפתלי זה היד, זאת בכל אך
 ),26( רזוק עדנה האחות של התעלומה
 דעת־ את שעבר בשבוע העסיק שהיעלמה

 נהג־המונית של מהיעלמו פחות לא הקהל
למ דקור לבסוף שנמצא לוינשטיין, ראובן

ירושלמי. במגרש־חנייה מוניתו בארגז וות
 הזדמן התל־אביבי נפתלי לבן. חלוק

 הואשם בו משפט לרגל לחיפה שעבר בשבוע
מש־ בעפולה. לחנות־נשק התפרצות בנסיון

נפתלי מציל
למות!״ לי תן אותי! ״עזוב

 בכרמל. קצת להתאוורר החליט המשפט נדחה
 מיץ־אשבו־ בקבוק קנה לקיוסק, ניגש הוא

לדרך. ויצא ליות
 נזכר, הוא לחורשות־הכרמל,״ ״כשהגעתי

 הסתכלתי מבריק. משהו פתאום ״ראיתי
אדומה. פולקסוואגן שזאת וראיתי טוב יותר

 באותו ששמעתי בידיעה נזכרתי ״מייד
 ב־ אחות של היעלמה על בחדשות בוקר

למ לגשת פחדתי אבל אדומה, פולקסוואגן
 בראש לי שעלתה הראשונה המחשבה כונית•
 להסתבך. רציתי לא אותה. שרצחו היתר,

ברצח. אותי שיאשימו לי חסר היד, רק
שמע ואז לפולקסויאגז. ניגשתי זאת ״בכל

 של הלבן החלוק את וראיתי אנחות תי
 והבאתי שלי למכונית בחזרה רצתי האחות.

 ונתתי לאחות ניגשתי המיץ. בקבוק את משם
ו שתתעורר, כדי סטירות־לחי, כמה לה

מיץ. טיפות כמה לפה לה שפכתי
 עזוב למות. לי ,תן לי: לחשה ״פתאום

 למות!׳״ רוצה אני אותי!
 סחבתי לה. ויתרתי ״לא ״תודה!" כלי

 שלי. למכונית אותה והבאתי גבי על אותה
 שאם חששתי לי. תרדם שהיא פחדתי נורא
 כדי בשערות אותה תפסתי תמות. היא תישן
תרדם. שלא

השפוק מרכז
 מוזאיקה * ריצוף * חרסינה * צבעות * נגרות
 מסגרות * פלסטיק תריסי * פלסטי ריצוף

 אלומיניום מסגרות * חשמלאות * אינסטלציה
ה ט ס ו ר י . * נ ט נ ו מ ר ת ו ד ו ב ע ל כ ו

 (בחצח 14 שינקין רחוב תל־אביב,
י ר ש ו א

אנ אותי כיוונו תיכף לכרמל ״כשהגעתי
 בשניהם אבל בהר. בתי־החולים לשני שים

 רצו לא והם תורנים לא שהם לי אמרו
 רנזב״ם בןבית־החולים) רק האחות. את לקבל
המשטרה. את הזמינו גם ומייד אותה קיבלו

 הם ,תודה!׳ לי אמרו לא אפילו ״ואלה
אותי. חקרו רק

 לחקור. אני גם החלטתי איתם ״כשגמרתי
 להתאבד. האחות ניסתה מדוע לדעת רציתי
 להתאבד ניסתה וכבר נשואה היא כי גיליתי
 שלה החברות לי סיפרו כך פעמים. שלוש

מה אכזבה מתוך זאת עשתה היא לעבודה.
 להוריד שרצו בגלל אולי או שלה נישואין

למחלקה. אחראית של מתפקיד אותה
 שמח אני שלה, הסיבות יהיו שלא ״מה

 היו עכשיו עד כי חייה. את שהצלתי מאוד
במשטרה. טובים לא תיקים רק לי

 תיק לי יפתחו הפעם אולי יודע, ״מי
טוב?״
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 חטיבת שעבר בשבוע שחגגה
ה הנצחון כנס את המהוללת הראל ^

 ישבו הרמטכ״ל, בהשתתפות שלה, חגיגי
שניים צבאי בדין

 הם שיגרתיות. בעבירות הואשמו לא הם
 שלהם, החופש ועל כבודם, על נלחמו

בנק. שוד ביצוע על כמואשמים
שהוגש כתב־האישום

 העיר על הקרבות תום עם חד־משמעי: היד,
 ירדן, של לבנק אלה שניים חדרו יריחו,

 ,עיר־ד,פליטים שבלב הבנקים משלושת אחד
הצבאי. נשקם בעזרת אותו, ושדדו

ש חוגגי־הראל, קשה. האשמה זו היתר,
ה על הנשקף סמואל, נבי בכפר התכנסו

 התלחשו ירושלים, למבואות המובילה דרך
כבד. בלב עליה

 כבוד המוסיפה האשמה גם זו היתר, אבל
המו בעולם, צבאות הרבה אין כי לצה״ל:

אפ שגיאות על כל־כך מהר להודות כנים
 כל־כך תקיפה ביד ולנקוט — שנעשו שריות
המעוות. לתיקון בצעדים

 שניים של הצבאי משפטם העיק לא כן על
 אורי אלוף־מישנה של שמחתו על מפיקודיו

 המסורת בעלת החטיבה של מפקדה בן־ארי,
 פלמ״ח, חטיבת היותה לימי עד המגיעה

ירושלים. על תש״ח בקרבות שהשתתפה
 את לחגוג המסוגל שצבא הדבר סימלי כי

 באותו — מסוגל צה״ל, שעושה כפי ניצחונו,
 פומבי צבאי במשפט לפתוח — ממש שבוע

 שבכל משפט שורותיו, מבין בוזזים, נגד
ובבושת־פנים. בסתר מתנהל היה אחרת ארץ

★ ★ ★
המרכזית בכיכר זחל״ם
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של השריון מגדודי אחד מלחמה. | (

הסופר בעל ג׳בשי, פואדחשוון
ביום שנפרץ ביריחו מרקט

כולו. ורוקן צה״ל חיילי על־ידי הכיבוש
 ל״י, אלף 40 בשווי סחורות ממני ״לקחו

אמר המקום,״ תושבי זאת עשו אולי אבל
לדין. עומדים הפורצים כי ידע שלא פואד,




