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 האורתודוכסי, הספר לבית בעיתונים, מה
אדמיניסטרטיבי. כמנהל שם להתקבל ביקש

 תשובה, מכתבי במקום רחוק. קרוב
 של המיסגד שליד בביתו, אחד יום הופיע
 מיודד היה לא שוואליד קרוב־משפחה נצרת,
 אצלו לערוך הרבה לא ואשר במיוחד, איתו

 אותו שאל ואליד של להפתעתו ביקורים.
תשו בעקבות עבודה. כבר מצא האם קרובו

 הקרוב לו הציע ואליו, של השלילית בתו
* המחוז. על הממונה עם להיפגש
להפ מה לך אין ״תראה, סירב. ואליד

 להפסיד,״ מר, לי ״יש הקרוב. טען סיד,״
ב הקרוב החזיר ״כרצונך,״ ואליה השיב

' נפרדו. והשניים קרירות,
 מהרה עד אורני. שיפירו רוצה לא
 נצרת עיריית תשובה. מכתבי להגיע החלו

 י׳־ עבור תקציב לפתע לה שאין הודיעה
ב האורתודוכסי הספר בית מנהל מישרה.

 נמצאת פאהום של שבקשתו הודיע חיפה
פעיל. בעיון עדיין היא פעיל. בעיון

 לצמו הטריח לא כלל הבריאות מישרד
לענות.

 לבקש טעם שאין החליט עצמו ואליד
 לאוניבקסי- שוב נרשם הוא נוספת. עבודה

 למשפטים. הפעם — בירושלים העברית טה
 שאז עצמאי, עורך־דין להיות :המטרה

 קיוו ״הם עצמו. בכוחות להתפרנס יוכל
 איתם,״ להיפגש אסכים אני עבודה שבשביל

 מעוניין לא אני טעו. ״הם השבוע. אמר
אותי.״ יכירו שהם ולא אותם, להכיר
 שבי אלה הם מי להוסיף טרח לא הוא

חפץ. אינו היכרותם

ספורט
א ח י

בסף עולה
 ב־ ותיקה כדורסלנית היא פריחה ארסי
 לסל שלה הקליעה כושר על אשדוד. הפועל

ה כושר על לא אבל — דעות כמה יש
ויכוח. אין זה על כביר. שהוא שלה, דיבור
 כשקבו־ השבוע, שוב, זאת הוכיחה היא

התוצ קריית־גת. הפועל נגד שיחקה צתה
 8:41 עגומות. היו אשדוד הפועל עבור אות

 את הרגיזה התוצאה קריית־גת. לטובת
להש התחילה היא חרא,״ ״השופט פריהה.

פרי כי חידוש. בזה היה לא ולצעוק, תולל
 לה יש וכבר ימימה, מימים כך נוהגת חה

שופט. העלבת על קודמת הרשעה
 התייצבה היא נסיון, למודת הפעם, גם
ל ההתאחדות של ועדת־המשמעת בפני מייד

 עמום בדין, שישבו עורכי־הדין שני ספורט.
 אותה להרחיק החליטו אלוני, ומשה פקטור
ספורטיבית. פעילות מכל חודשיים למשך

ביו לעלות מתחיל הזאת בארץ ״החרא
פריחה. של ידידה הגיבה קר,״

פשעים
 — בבית חשיש

ה תמיד לא בפשע הובח
 אלמליך אורי של בדירות צילצל הפעמון

ה אנשי את ראה כשפתח, תל־אביב. בדרום
 ערכו המדור אנשי בסמים. למלחמה מדור

במיט הריצפה על מצאו הצפוי, החיפוש את
 שנמצא וחברו, אלמליר חשיש. פירורי בה

במקום. נעצרו דיין, רוני בדירה, איתו
השוט ואכן, בדיקה, לשניהם נערכה מייד

אצבעותיהם. על חשיש סימני מצאו רים
ש התברר האישום, כתב כשהוגש אולם
 עורכת־הדין פשוטים. כל־כך לא הדברים

 טענה אלמליך, את שייצגה לידסקי, נירה
 יודע הוא ואין למרשה, שייך אינו שהחשיש

 ערכו טענה, בעבר, גם לדירה. הגיע כיצד
 לא כלל שאלמליך בעת בבית חיפוש אצלו
 חבריו את שם ומצאו — בדירה היה

 המשטרה אנשי כשמצאו הפעם, גם מעשנים.
 נטל אלמליך, התפלא החשיש, פירורי את
ש מה — למששם כדי ביד הפירורים את

אצבעותיו. על החשיש עקבות את מסביר
 הדוכן אל לידסקי העלתה טענתה לחיזוק

 שייך החשיש אכן כי שהודה דיין, רוני את
 שאלמליך לפני אותו, שעישר זה והזא לו,
הביתה. בא

 יעקב בתל־אביב, השלום בית־משפט שופט
ה מחמת אלמליך את זיכה השתכנע, סגל,
ה עבירתו זו שהיתר, דיין, רוני חברו ספק.

על־תנאי. חודשים שלושה קיבל ראשונה,
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