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 הרבב ובבת
צבעים. בחנויות להשיג ומים. אבק חדירת אוסם רעש מבודדורקבון, חלודה מונעותחת״ונו.

ר! .621565 טל. תל־אביב, 1 החשמל רח׳ בע״מ, ובניו יעקבי :יבואנים
4יע-

״מורלה״ 0פ0
 מורלה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

"!־!בק□״
 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רדבקס״ של הנפלאות

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

אידיאל סירסו□
 תל־אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת
227118 ,227117 טלפיו

חופשית חניה

 ת1לתרב 5 נחעדון
חדשה

ב ,5 הס רח׳ חל-אבי

297263 טל.

ת ש תכני חוד ה
 הישראלי הסרט :30.11 ה/ יום

 הקולנוע על ודיון הדבש׳׳ ״קשר
 בהשתתפות הישראלי, הפוליטי
לבנון. ייעוד הבמאי

 סאטירה — ״בלו!*״ : 7.12 ה׳, יום *
שליט. נחום בביצוע דברתית

 תוכנית רב־שיח : 14.12 ה׳, יום *
 בישראל. השלום וכוחות השלום

 ח״כ וילנר, מאיר ח״כ : משתתפים
 (שר־ שם־טוב וויקטור פעיל מאיר

לשעבר). הבריאות
 עם בלדות״ ״ערב :21.12 ה׳, יום *

כץ. דני — ישי גליה
 שמעת ״האם הסרט : 28.12 ה׳ יום +

 אדון השחורים, הפנתרים על
 ביטון צ׳רלי ח״כ עם דיון ?״. משה
כהן. ומני
 ;כערב 8 משעה פתוח המועדון

 בערב 9 בשעה מתחילות התוכניות
 ישראלית עתונות מוסיקה, — שני בימי

וזרה.

 תיאטרון הפקות בחסות אמנים
כית־חובן

-ירובקס־
 של חדש מלאי הגיע

״רוכקם״ של הנפלאות הצלחות

במדינה
!הר1ס בתי

ת ט אוניברסי רול די

הפשע
 למאמר להשלח ממקום
 למען העבריין יעבוד
 תתקבל אם — קורבנו

כהן חיים השופט הצעת
 השוררת הנוראה הצפיפות על להקל איך

במדינה! בבתי־הסוהר
לה :השבוע הועלתה מהפכנית הצעה

 ב״ חודשים תישעה עד עונשי־מאסר מיר
עבודת־חוץ.

 עד עונשים רק כך להמיר מותר כיום
 ממשיך בכך שזכה מי חודשים. שלושה

 ב־ בוקר בכל מתייצב אך בבית, לנוד
 לו, שנקבע אחר במקום או תחנת־מישטרה

 יצרנית בעבודה הערב עד עוסק הוא ושם
לכישוריו. המתאימה

 תישעה עד לנדונים הזכות תורחב אם
חיו תוצאות מייד לכך יהיו חודשי־מאסר,

: ביות
 בית־ אוכלוסיית את ידלל הדבר •

 תת״ שהיא שם, הצפיפות על יקל הסוהר,
אנושית.

 מועדים עבריינים שאינם אנשים י•
 בתי־ של הקבועה באוכלוסייה יתערבו לא

ה ״אוניברסיטת את יעברו ולא הסוהר,
פשע״.

 לאונס צפויים יהיו לא אלה אנשים •
 נחלת שהם סמים, ולעישון הומו־סכסואלי

במדינה. אסיר כל כימעט
 על־ הוצעה זו הצעה גנזה. הממשלה

 בתי- של ברפורמה הדנה ועדת־מישנה ידי
הסוהר.

 על-ידי נגנזה ההצעה כה: עד התוצאה
הממשלה.

 בית־ שופט כהן, חיים השבוע גילה זאת
 רבות שנים מזה היושב העליון, המישפט

ב דרכי־הענישה לבדיקת ועדה בראש
 הוועדה מעבודת טפח גילה כהן מדינה.

ב שנשא בהרצאה שלה, וועדות־המישנה
 באו הסטודנטים תל-אביב. אוניברסיטת

 וישבו החלונות על נתלו בהמוניהם, אליה
 שנון, כמרצה ידוע כהן חיים כי במיסדרון.

וחריף־שכל. חוש־הומור מלא
 המייוחדת־במינה הקרחת בעל השופט

 הממשלה, גישת על מוסווית במרירות דיבר
אותן. גונזת או הוועדה מהצעות המתעלמת

 עונש בארץ להנהיג :ההצעות שאר בין
 בבריטניה הקיים הנסיון על המבוסס חדש,

הקורבן. למען או הכלל למען עבודה —
 במיקרים השופט, יוכל זו הצעה לפי

 חוד- לכמה העבריין את לדון המתאימים,
 אדום במגן־דויד בבית־חולים, שי-עבודה

 לעבודה או בקורבנו, בטיפול אפילו או
 אותו ויפצה לקורבן ישולם ששכרה אחרת

 זאת כל לו. שנגרמו .והנזקים הסבל על
 השליליות שתוצאותיו — מאסר במקום

מומחה. לכל כיום ברורות

רמתיים
עבר ש מ בי ס ל

 ובלי עילי ג׳טר באין
 רמתיים ילדי מסבנים רמזורים

 בלבתם ביומו, יום מדי חייהם את
ממנו ובשובם לבית־ספר

 :נוהג לעצמם סיגלו הוד־השרון תושבי
 המהיר בכביש נוסעים שהם פעם בכל

 בקטע תל-אביב, עם אזורם את המחבר
מת הם לצומת־רענגה, צומת־מורשה שבין

 החד־ הכביש כי בשלום, שייצאו פללים
 המסוכנים הכבישים אחד הוא הזה מסלולי
פר מכוניות משאיות, עמוס בארץ, ביותר
 מנסה אחד כל וכרגיל: ואוטובוסים. טיות

 שאין כימעט לכביש. שכנו את לעקוף
 בשולי הפוכה מכונית !נראית לא שבו יום

קור הכביש תבע מה זמן ולפני הכביש,
 התינוק ובנה צעירה אם — נוספים בנות
במשאית. התנגשה מכוניתם כאשר ניספו
 המהיר, הכביש לבעיית כי דומה אך
 האיזור תושבי מצאו אותו לעקוף שכדי

בק תמצא פחות, לא מסוכנים קיצורי־דרך
 נסלל רב־מסלולי כביש פיתרונה. את רוב

 מידת תפחת שלםיו וכאשר אלה, בימים
)56 בעמוד (המשך

2152 הזה העולם


