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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיסור חיבור, פעולות של

תמרורים
ו א ש י  בתל־אביב, הילטון במלון . נ

 בשתי הצעירה ),21(פרומצ׳נקו ליכי
 בית־ מבעלי פרומצ׳נקו ג. אבא של בנותיו

לפסיכו סטודנטית שהיא עלית, החרושת
 עוז וצופר ירושלים, באוניברסיטת לוגיה

 את השנה שסיים משרד־החוץ עובד ),25(
 בין־לאומיים ליחסים בפקולטה לימודיו

ב מינהלה איש עוז, יעקב של בנו והוא
הדלק. מחברות אחת

. ר ח ב  של העולמי לנשיא בשווייץ, נ
ה החוקר הבינלאומי, הבלשים איגוד

ה ותיק שהוא אלמוג דויד ישראלי
 תלמידו ושהיה בארץ הפרטיים חוקרים

 תדהר דויד הראשון העברי הבלש של
ז״ל.

. ה ד ל ו  של הפנים עמודי לעורך נ
היה חודשיים לפני שעד ידיעות־אחרתות

אורן רם
שנייה בת

 אורן רם בארצות־הברית, העיתון כתב
 3,5( גילת שנייה: בת ניצה, ולרעייתו

ק״ג).

. ר ת כ ו  הנוער של השחמט לאלוף ה
 השבע- בן שינוולד חגי בישראל,

 ב- שגבר גינוסר מקיבוץ וחצי עשרה
 סלוצקין אורי יריביו שני על תלת־קרב

מוריץ. ודורון

. ה ר ט פ ב בביודחוליט מסרטן, נ
 שלוש מבין הצעירה ,32 בגיל מוסקבה,

 לשעבר ברית־המועצות מנהיג של בנותיו
 חרושצ׳ום, ילנה חרושצ׳וב, ניקיטה
 אל ונילוותה למשפטים סטודנטית שהיתר■

 ל- מחוץ הרשמיים מסעותיו ברוב אביה
ברית־המועצות.

. ר ט פ  שיבא על־שם בבית־החולים נ
 יו״ר ,64 בגיל מהתקף־לב, בתל־השומר,

 זאג הרב ברמת־גן הדתית המועצה
לרב הוסמך שם ניו־יורק יליד דרייזין.

ב דוקטור תוארי שני בעל היה נות׳
 כיהן המזרח, ובמדעי יהודית פילוסופיה

 הסתדרות כנשיא 1947—1944 השנים בין
 ב- לארץ עלה בארצות־הברית, הרבנים

 לעטים בית־החרושת את כאן והקים 1953
גלובוס.

. ה ר ט פ  ראש־הממש- של אחותה נ
 ש- קורנגולד שיינה מאיר, גולדה לה

ו שנים 10ב־ מגולדה מבוגרת היתר.
בצעי גולדה על מכרעת במידה השפיעה

 מרוסיה המשפחה היגרה ובגללה רותה׳
מהפכ בפעילות הסתבכה ששיינה אחרי

 צפוייה והיתד. ציונית־סוציאליסטית נית
 גולדה היתד. 8 בגיל ברוסיה. למאסר

ל ומקשיבה בביתם התנור על מתחבאה
כשהגי וחבריה. אחותה שערכו וויכוחים

מ שיינה ברחה לאמריקה, המשפחה עה
להת אביה לרצון שסירבה מפני הבית
 והסתובבה האמריקאית האופנה לפי לבש

 ברחה גולדה הרוסית. האופנה לפי לבושה
גול עם יחד הגיעה לארץ דנבר. לעיר אליה

 הדרך באמצע לרדת וסירבה ובעלה דה
מ היתד׳ שתיטבע. שחששו מהאוניה

 ב- שם שהתיישבה אחרי חולון מייסדי
 על ספר ופירסמה בהגנה חברה ׳1937

לישראל. מארצות־הברית עלייתה פרשת

ה ר ט פ  של אלמנתו ,97 בגיל . נ
 ביא־ מניה ביאליק, נחמן חיים המשורר

 ביאליק את הכירה ברוסיה, שנולדה ליק,
 פיר־ ,17 בת כשהיתה שדכן באמצעות

 שנותיה 40 על זכרונות פירקי ספר סמר.
המשורר. במחיצת

במדינה
שפט ס

ן  שופטים אי
ל ״ ה צ ב

 לא (צדק שהתפרסם לאחר קצר זמן
המו גזר־הדין )1824 הזה העולם נורמלי,

 (מיל.) סרן הצבאי השופט שפסק זר
 התפרסמה עזתי, לצעיר בר־שלטון מנשה
 בר־ את שיחרר ״צה״ל נוספת: ידיעה
 בשפה שלו.״ השופטים ממערך שלטון
צבאי. שופט מלהיות פסלו אלגנטית, פחות
 בגלל באה שהפסילה ספק כל היה לא

 בקרב שערורייה שעורר העזתי, המשפט
 כל ברחבי ותדהמה ברצועה, האוכלוסייה

 — 16 בן צעיר — הנאשם אשמת :ישראל
 בן־ארס. בארס מקומי שוטר שקילל היתד,

מא שנה :בר־שלטון לו שהחטיף העונש
בפועל. שנה חצי מזה — סר

 עו־ בר־שלטון, נגד חזק. — לדפוק
 לא האזרחיים, בחייו ומנוסה ותיק רך־דין
המקצו כישוריו על טענות מעולם הועלו
 מה ו בעזה שט, דווקא קרה מה עיים.
הדרקוני? לגזר־הדין גרם

ששוח לאחר בר־שלטון, השבוע סיפר
שלו: האומלל משירות־ד,מילואים רר

 משפט להיות צריך שזה לי ״נאמר
מק ברצועה התרבו לאחרונה כי לדוגמה,

 של מאסר ועונש שוטרים, העלבת רי
עוזר. לא כבר שלושה חודשיים

 להיות אמור כסאו, על בשיבתו ״שופט,
ומצ הכרתו מיטב לפי ולשפוט עצמאי

 האם אזרחי. בבית־משפט לפחות כך פונו.
 מן לחייל שופט הופך צבאי, בבית־משפט

ממפקדו?״ פקודות המקבל השורה,
 קורבן בר־שלטון הפעם נפל כן, אם

 השערורייה, פרצה כאשר שכן, לצייתנותו.
 של הבום גזית, שלמה תת־אלוף מיהר

 לתת־ טלפון להרים המוחזקים, השטחים
 הרצועה. של הבוס פונדק, יצחק אלוף

חו משישה מייד הוקטן העונש :התוצאה
לחודש. — בפועל דשים

 שנראה נוסף פרט חד־צדדית. קללה
האוכ זעם את ועורר משווע כאי־צדק

 שניגלתה העובדה, היתד, בעזה, לוסייה
 — השוטר את קילל הנאשם כי במשפט,

 אביו את קילל שהשוטר על־כך בתגובה רק
שוט חוליית כאשר זה היה הנאשם. של

סמים. בחיפוש האב לבית הגיעה רים
 בית- בפני עלתה זו שעדות למרות אך

 כלל. השופט אליה התייחס לא המשפט,
 היה מותר לשוטר שהתבקשה: המסקנה

 להגנת שנחלץ הבן, ואילו האב, את לקלל
שנה. חצי על־כך חטף אביו, כבוד

הנא את ״שאלתי בר־שלטון: הסביר
 תגיד ,עכשיו :הדין הכרעת לפני שם,
 או — המישטרה שיקר? מי האמת. את

 הנאשם. הודה שיקרתי/ ,אני ?׳ אתה
אותי.׳״ קילל לא בכלל ,השוטר

טימן
משכנע

 לאולם מסראווה מוחמד הוכנס כאשר
 התל־אביבי השלום שופט של המשפטים

ב עין כל אליו הופנתה רפפורט, בורים
ה בפני אמנם הובא מסראווה שכן אולם.
 בתיק אבל — מעצר להארכת רק שופט

 נחשד הוא השנה: של ביותר המפורסם
ה אח שאנסו הפושעים מארבעת כאחד
 בדירתו קובאץ׳ פיטר האוסטראלי תייר

 בעוד שולמו, ישלם״) (״שולמו מרדכי של
ידיד את החשד, לפי אונס, עצמו שולמן

הסמוך. בחדר האנוס של תו
 מסראווה נגד החשד 1 אפשרי כלתי

מ כתוצאה עלה טייבה, הכפר בן ),19(
ב אותו שזיהה עצמו, הקורבן של עדותו
למעצרו. הביא ברחוב, אקראי

 שחשבו באולם, הנוכחים אותם אולם
 ישיר זיהוי — חזקה כה עדות נוכח כי

 הנדירה חומרתו נוכח — הקורבן על־ידי
ה שאחרי העובדה נוכח — הפשע של

ה של לחייו להתנכל נסיון נעשה פשע׳
 החשוד יישלח אלה, כל נוכח — נאנס

הופתעו: — החקירה סיום עד למעצר,
 בערבות — החשוד את שיחרר השופט

ל״י, אלפיים של
 של סניגורו של טיעונו היתה הסיבה
 ״בלתי מושקט: יורם עורך־הדין החשוד,
 של ידידו הוא שמסראווה הדבר אפשרי
 שונא הוא שולמן כי ידוע לכל שולמן.
 מכנים היה לא ולעולם מושבע, ערבים
לדירתו.״ ערבי

ה את כנראה המכיר השופט, תשובת
צודק.״ אתה לדבר, יש ״מה :שלו קליינטים

1828 הזה העולם


