
ברחובנת נתח דד
□ היה ה1 שחיה הונוב

מ 25>/_2 / £ י  שנר 25 לפני השבוע אור שראר רזר׳׳, ״העולם גיליון
 ארמן ״הסמל :הכותרת תהת מל,יפה בתבת־סיקור פירסם בדיור״
 שהואשם סמל של מישפטו את תיארה הבתבה זכאי״. :מהתה

 ובדיון צה״ל לחייל כלתי־הולמת בהתנהגות הצבאי כבית־המישפט
 — מאפר חודשי לתישעה נידון מרתח מדיניות. שאלות על פומבי

 הצבאי כית־המישפט כידי זובה הוא שנה 25 לפני והשבוע
 כרצח הנאשמים למישפט כולו הוקדש ״פשעים״ מדור הגבוה.

 עמוס הדרומית. כעיר הרוחות את שהסעיר כרחובות, רוזנברג רמי
 הפרטים פסטיבל את סיקר המשוטט״, ״הסכין במדורו מינן,

מונציה״. חתיכות, ״תצוגת הכותרת תחת מונציה, הבינלאומי

 בכתבה באשקלון הארכיאולוגים כנם את סיקר ״מדע״ המדור
ה ״.1954 פלשת, ״בשדות :כד שהוכתרה  כתבת ואנגר, מני

בפא הסתיו ״אופגת על דיווחה אופנה לענייני הזה״ ״העולם
 של הלבוש אשפי ושאר דיור בריסטיאן דגמי שכללה ריס״,
הבינלאומית. האופנה כיקת

 מעומר מישטרה סצץ ^1954 מוגבר: בעיגון וצח
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העם
הארץ תוצרת גאנגסטר*□

 מדי- שמביאה הייבוא סחורות שאר בין
 שנה מדי נכללים מעבר־לים, נת־ישראל

המבו הקהל סרטי־גאנגסטרים. מאות כמה
 השבוע לילדים. אותם מניח מהם, צוחק גר

 מצחיק שעשוע זה היה לא כי לדעת נוכח
וכלל. כלל

 המדינה הזדעזעה האחרונים בחודשים
בוצ שלא מקרי־רצח על־ידי פעמים כמה

 היו אלא חומרית, הנאה טובת לשם עו
 כזה נקמנות. או חולה, נשמה של תוצאה

 נחמיה, שאול הנכה של מעשזדההדג היה
ה הופיע בעל־ביתוי, את שקטל האיש
 בבית- מחייך ז&ותסיו, שני בלוויית שבוע,

המישפט.
 ברמת־גן, הרצח בא זה מיקרה אחרי
 אדם מצד זה רצח פח־זבל. בגלל שאירע
ה את שדקר לפני סודה כוס שהזמין

בארץ. הידהד — מגיש
 לעומת וכאפס כאין היו שניהם אולם

 רחובות. את השבוע שהמס הנורא הרצח
גי לכלל החדשה האופנה באה הפעם כי

 מעשי־ המבצעות כנופיות-נוער ברור. לוי
כגי להיראות כדי תענוג, לשם ורצח שוד

 ההוליבו־ לאלילי־הסרטים הדומים בורים
 בארצות- ורגילה נושנה תופעה הן דיים,

בארץ. חידוש הן אולם הברית,

ש3ג עד בירה הגיעה
 בטיבה נופלת אינה הישראלית ״הבירה

עתי היא המפורסמת. הפילזנית הבירה מן

 שהגיע מי בן־ציון, יהושע של אביו •
 ארץ־ישראל- בנק כמנהל הישראלי לכלא

 בטענה זמן טרם מהכלא ושוחרר בריטניה,
ממארת. מחלה של

 הכרזה שווקי־אירופה״. כל את לכבוש דה
כל בחוגים נשמעו לה דומות והכרזות זו

היש הבירה מיפעלי החליטו כאשר כליים,
מוג בייצור להתחיל ונשר אביר ראליים

 היו הכל לייצוא. מעולה בירה של בר
 ישטוף הצהבהב־מקציף הזרם כי בטוחים
 רבים, לאומים בני של גרונותיהם במורד
שטרלינ דולרים, של זרם לישראל ויביא

ופרנקים. גים
 הבירה בחלקן. רק נתגשמו התיקוות

 אלה היו אך הגרונות, במורד זרמה אומנם
 שילמו ובעליהם טובים, ישראליים גרונות

בהח רגילות ישראליות בלירות תמורתה
המקו השוק את הציפה הייצוא בירת לט.
לאי-שם. נעלמה הרגילה והבירה מי,

 נפש, עד בירה הגיעה דבר של בסופו
עלי כופים ״מדוע מרות: רטנו והצרכנים

 מן שונה אשר ייצוא, בירת לשתות נו
הגבוה?״ במחירה רק המקומית הבירה

 המסחר מישרד והכיס. האינדכס
 שהלך לריטון כלל האזין לא והתעשייה

יצ של לצידם התייצב הוא להיפך, וגבר.
גוש לפעולתם השבוע ונתן הבירה, רני

 :משלו שיקולים לו והיו רשמית, חצי פנקה
 לפי בגרוש, הרגילה הבירה מחיר העלאת
 את להעלות עלולה היתד, היצרנים, דרישת
 נקודה. של בשבר יוקר־המחייה אינדכס

 של מכיסו חשוב היה הממשלתי האינדכם
 הצרכנים על לכפות היה מוטב הצרכן:

 המקומית הבירה מן יקרה בירת־ייבוא
יעלה. לא שהאינדכם ובלבד שלם, בשילינג

פשעים
גהסס״ ״לא

עיתו קבוצת עמדה שעבר א׳ ביום
 קצין זינגר, יוסף עמ״מ של בלישכתו נאים
 וחיכתה ישראל, מישטרת של דרום מחוז

רו רמי ברצח הנאשמים עשר אחד להבאת
 בידי נוצלה זו הזדמנות ברחובות. זנברג

 אינפורמציה לקבל כדי הזה, העולם כתב
 השבועון: את שעניינו שונות שאלות על

ש ידעתם האם זינגר, מר #

 זה המשתוללת כנופיה קיימת
ץשנה
בארץ. כנופיות חסרות לא
כרחו לכנופיה מתכוון אני •
בות.
כנופיות. חסרות לא כאן גם
כרחו גם בי ידעתם האם •
ץ מאורגן תחתון עולם קיים בות

אחר. מקום בכל כמו כאן, קיים הוא
 מנהיג של זהותו ידועה האם •

התחתון. העולם
אענה. לא זו שאלה על
 נגד כצעדים נקטתם האם •
זו זה תחתון עולם

 בכל מטפלים אנחנו ובוודאי. בוודאי
תלונה.
 נקטתם מתלונות,חוץהאם,•

ץ פיקוח כאמצעי גם
אחר. מקום בכל כמו
 לבםישהאם•
 כעולם להילחם אדם

זו מקומי
לנו. חסר לא הכוח

 תוב*מהזה,מיקרהלאחר•
 העולם לחיסול כנוגע ניותיכם
זו התחתון

נהסס. לא
ההר באותה מהלישכה יצאו העיתונאים

אליה. נכנסו בה המעורפלת גשה

י• יודע מ׳ י מכיר מי
 נתן חדר, אבנון שלמה שכר בתל־אביב,

 לבעלת־הבית, קדימה דמי לירות עשרים
 כדי קודם, התגורר בו לבית־המלון חזר

 החדר מקום את שכח חפציו, את לקחת
החדש.

מסתגנטרון
 מחזה־חו־ הצגת בשעת בארי, בקיבוץ

ארו שחקנים השתתפו שבו תנ״כי, בבים
ה אחד פנה כפיות, חבושים גלימות, כי

 ״אבא, בתימהון: ושאל אביו אל ילדים
הבמה?״ על לעלות למסתננים מרשים מדוע

טוב ן1רצ
 אל לדבר־עבירה סרסור ניגש בחיפה

 ״אתה ושאל: הרצל ברחוב שעבר צעיר
 מיידית: תשובה וקיבל משהו?״ רוצה
במיפעל־הפיים.״ לזכות רוצה ״אני

אדם דרכי
הכחול הדקו

 בבית־מישפט הכלר ברוך הופיע השבוע
 הוא למשעי: מגולח תל-אביב, השלום,

כחול. זקנו כי ידע
 בחייה אחת אשה לשאת כי גם ידע הוא

 בכל פלילית עבירה היא השנייה האשה של
 חל לא לדעתו, אולם, תרבותית. מדינה

 שלישית. אשד, עם נישואים על זה חוק
 מישטרת־יש־ על־ידי לו הובררה טעותו

בפוליגאמיה. אותו שהאשימה ראל,
ש שעה למדי: מסובכות היו הנסיבות

 הצבא כבש הפולני, הצבא מן הכלר ערק
 שנית. אותו גייס פולניה, את האדום
ברית־ בקויבישב, עצמו את מצא הכלר

 פגש שם, השתעמם לא הוא המועצות.
 ב- אתה ונרשם מרמוביץ בגברת במהרה

החוקי. כבעלה מישרד־ממשלתי
 נשאר לא הכלר ארוכה. יד לחוק,

 בירת לריגה, הועבר רב, זמן בקויבישם
 פגש השתעמם, לא הוא טשם ג לאטביה.

 גם נרשם קורגאנובה, פרידה בשם בנערה
ההחוקי. כבעל ממשלתי במישרד איתה

 ריגד, מישטרת ארוכה. יד־החוק אולם
 באי אותו האשימה הכלר, את עצרה

 הראשונה. מאשתו לילדו מזונות תשלום
 בבית־הסו- בילה מכן לאחר השנה כל את
השנייה. אשתו עם ברציפות התכתב הר,

 קיבל כאשר לקיצה הגיעה ההתכתבות
 פרידה גם כי לו שבישר מיכתב הכלר
 מבית שיחרורו לאחר מייד בן. ילדה

 עלה ישראלית, ויזה הוא קיבל הסוהר
 עם המילחמה. בזמן בצה״ל שירת ארצה,

 כצבעי בלישכת־ד,עבודה נרשם שיחרורו
ילדים. לשני ואב

 משיעמום. הכלר סבל לא בישראל גם
 אידל, קלארה בשם בצעירה פגש הוא

 במיש־ הפעם — לנישואים איתר, נשרם
רדי־הרבנות.

 נפסקו המאושרים המישפחתיים החיים
 לישראל. קורגאנובה פרידה של בואה עם
ארוכה. יד היתה לה גם

 לה,י־ דבר. הכלר הכחיש לא במישטרה,
 כי הסביר בריבוי-נשיו, התפאר הוא פך,
 בנשואים מכיר ואינו דתי יהודי הוא

ל הוא קרץ בבדית־המועצות... אזרחיים
 הכל, לעשות יכולתי ״בחוץ־לארץ חוקר:

 ארצה.״ לבוא יכולה שנוצריה חשבתי ולא
צה.״

 את לשלם חייב אדם כי ידע לא הוא
 בחוץ־לארץ. שנעשו מעשים על גם המחיר

השופט. הפעם יקבע הסופי המחיר את

אנשים
ה לפרלמנט שנד, עשרים במלאת

 בין חריף ויכוח נטוש היה נסית, של מהולל
 לשיטת לעבור אם לאופוזיציה, הקואליציה

 כן״ דויד כהצעת האחוריות, הבחירות
 נתן :היה העיקרי התומךגוריון.
שנת ההצעהאלתרכון. השביעי״) (״הטור

הפרלמנ המישטר את להפוך היתה קבלה
 הנשיא את ולבחור מלוכני, למישטר טרי

 הנהלת איש פיינכרג, יחזקאל הקבוע
 תשנה לא הבחירה הנשיאים. למלך הבימה,

חי הפרלמנט: של העיקרית פעילותו את
שמנות. ארוחות סול

 יוסיפון, זאב החל חדש בעיסוק!•
 את שמינה *, למעברות תיאטרון מנהל
 המוניות, מחברות אחת של לסדרן עצמו
 התל- דיזנגוף ברחוב לילה בחצות וניצב
 ״יהודים! בקולי-קולות: והכריז אביבי

מקו שני עוד חסרים !אלי ורדו התעוררו
המושבות!״ לכיכר מות

 במינה מייוהדת ספרותית גניבה!•
 אכ״ המשורר של בביתו השבוע נערכה
 כשד,גנביםשלונסקי, מלאת״) (״עלרהם

 לא תריס, הרמת לאחר לדירתו, שחדרו
 ארנק שהכילו בזוג־מיכנסיים, הסתפקו
 שני גם איתם ונטלו ל״י, 120 ובתוכו
 זכה נחמה לחצי בכתבי־יד. מלאים תיקים

 כאשר הלבנה, השיער רעמת בעל המשורר
 פועלי על-ידי למחרת התיקים לו הובאו
 רק חסרים כשבתוכם העירייה, של הנקיון

 הרומן של לעברית מהתירגום פרקים שני
השקט. הדון

החמי שנות בראשית ייסד יוסיפון ־
 שעסק למעברות) (תיאטרון תל״ם את שים

השנייה. לישראל תיאטרון בהבאת

הענלס
א ב ו ה

עון שבו ר ה סגוי  ח
לאי-גפורסביה

ס א ר ה מו ש מן• טל ת ת מקו ס נ כ  ב
ת ו ר הי ב ת כ ו א ב ? ה

 מיוסד צמת על־ידי הונן הבא ההיזון
הפסי בהדרכת הבא, העולם חוקרי של

 מק־ ביל לשמצה הנודע האמריקאי כולוג
 הבר־ אינן משוס־מה אם או׳לוי. בוהן

לפתרו. תמרח אל כנסת,
 הכנסת לישיבת (בטעות) נכנסת .1

 פקוות תיקון היום סדר על עומד בר,
צבעו מביצים הנגבה השעשועים מם

: ארה בעומר. בל״ג ניות
מיד, מסתלק (א)
למרות הדיבור, רשות מבקש (ב)

העניו, במה מושג לך שאין
ה אחרי בעדן עוקב יושב, (ג)

 משלוש פחות לא משך ויכוח
 נזכרת כאילו פתאום קם דקות,

 לשר והולך השובה בישיבה
קפה.

 ה־ מצבי׳ על בישיבה משתתף אהה .2
 שנשארת נוכח ולפתע המדינה של בכהון
: אתה :אולם. יחידי

 אתה כי בכך, מרגיש אינך (א)
ישן,

 קרר, לא כאילו לנאום, ממשיך (ב)
ה על הרף בלי וחוזר כלום,
 ״קוממיות״, ״כוננות״, מלים

״משימה״.
 לפרסום המוכן נאומך את מגיש <ג)

ה עתון של ו׳ יום בגליון
 בי למערכת ומזכיר מפלגה
בידר.. נמצאת תמונתך גלופת

 בחוץ־ בינפרלמנטרי כינוס מתנהל .3
 הנוסעים. ברשימת נזכר לא ושמך לארץ
: אתה

נוסע• (א)
 של הלקוי הייצוג נגד מתריע (ב)

בחוץ־לארץ. ישראל מדינת
 לחופשה לנסוע ומסכים מוותר, (ג)

ה המפעלים חשבון על סתם
המפלגה. של כלכליים

ת ו כ ו מ ם ת כו סי  תשונה כל :ו
 על נקודות 10 לעצמך תן הנכונה. היא
 בהחלט מתאיב אתה נכונה. תשובה כל

 שר. שאינך והבל חבר־כנסת, להיות
המצב. לתיקון דאג

 כוח* מספיק
זז• התחתון




