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 הביא שנה, 25 לפני השבוע שראה־אור הזה״ ״העולם גיליון

 של סיפורו את וחזרה״, — השוד ״אל הכותרת תחת בכתבת־שער,
 שנערד בעפולה, הנועז הבנק שוד ממשתתפי אחד שטמפפר, אנוש

 • קדר מוטקה השלישי״, ״האדם בהשתתפות לכן, קודם שנים שמונה
 המגבית לכיזוב ״שנורוקרטיה״, הכותרת תחת הוקדש, ״הנדון״ מדור

 יהודים עליית של הגואה הגל על במודעות, המאוחדת, היהודית
 ורד רותי • בהחלט מיקרי המציאות ובין בינו קשר שכל מרומניה,

הכותרת תחת בתל־אביב, לדוגמניות בית־ספר על כתבה הביאה

25 20/
 פרקינם, מילי כוכבת־הקולנוע של וביקורה לזוהרות״, ״בית־ספר
 נסקר הקולנועית בגירסה פראנק אנה של דמותה את לגלם שנבהי־ה
 שטמפפר, אנוש הגיליון: בשער • מילי־ של הבטן ״ריקוד בכתבה
בעפולה. שנעיד הנועז הבנק בשוד קידר מרדכי של שותפו

+ דבני־טובים ת1ת־בגר1ד1תע מכירת
לתובע מנתבע הזפן־ שלם1 ״שודמן
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1130 הזה״ ״העולם
27.5.1959 תאריך:
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העם
פדגוגית פואימה

 נמכרו ישראל ממשלת של תעודות־הבגרות
 הכל נעשה חודש. לפני נתגלה כך — מלא בכסף

 את למנוע כדי הפרשה, פירסום את לצמצם כדי
בעולם. אלה תעודות של ערכן ירידת

 יותר: עוד מזעזעת פרשה נתגלתה השבוע
 כי נחשד, תל־אביבי בית־ספר של ותיק מנהל
 והידיעה לבני־טובים, כוזבות תעודות־סיום מכר

מחוץ־לארץ. באה כך על הראשונה
 השחיתות מגיפת כי רבים קיוו כה עד

 הכלכלה המדיניות, בחיי שדבקה והריקבון,
 מקדש על לפחות תיפסח ישראל, של והתרבות

 לתיקווה פתח ייפתח ובכך — הישראלי החינוך
 עתה האווירה. את יטהר הבא הדור לפחות כי

 הגדל הנוער, תיקוות־שווא. זאת היתה כי נסתבר
 מורים מושחתים, מחנכים בידי זו, באווירה

 מיפלגות, ועסקני אומץ־לב, חסרי נידכאים,
 יכול אינו — מנהיגי־סטודנטים בתחפושת

יותר. טוב להיות
 על אי־פעם שאיימו הפנימיות הסכנות מכל
ביותר. החמורה הסכנה זו — המדינה

מישטוה
שילם שולמן
 מחוז ■מישטרת למוקד הגיעה הידיעה

 לתל־ חזר ״שולמו הערב. בשעות עוד תל־אביב
 של השני מצירו שהיה האלמוני הודיע אביב,״

חם." בנשק מזויין ״הוא קו־הטלפון.
 במוקד הטלפון צילצל בוקר לפנות 3.45ב־
אינפור היתה בשפת״הים לשוטר־המקוף שוב.
 תוך רון.״ בקפה נמצא ״שולמן חיונית. מציה

 ניידות־מישטרה, שלוש במקום היו דקות מיספר
 מזויינים שוטרים 15 המוקד. על־ידי שהוזעקו
 בשרשרת־קרב נעו מהניידת, ירדו באקדחים

בית־הקפה. לעבר
 יוסף פקד מסר מכן לאחר שאירע מה על
 יהודה שופט־השלום לפני בעדותו מנדל,

 נגד צו־מעצר להוציא שביקש אחרי טרייבש,
 בידו כיכר־לונדון... לעבר ברח ״שולמן שולמן:

 נורו השוטרים... על איים בו שבור בקבוק היה
 בשעת באפו נפגע שולמן באוויר... יריות מיספר

הבריחה."
 היה בריא־הבשר, ),33(שולמו מרדכי של בפיו

 הזה: העולם כתב באוזני שולמן טען אחר. סיפור
 לא משהו. לשתות נכנסתי מאומה... עשיתי ״לא

 התחבאתי השוטרים. כשהגיעו לשתות הספקתי
 הם בי. וירו אחרי רדפו והסתלקתי. וילון מאחרי

 עלו השוטרים נפלתי. לעין. מתחת באף. בי פגעו
 הפעם לא זו נעליהם. עם אותי רמסו עלי,

אותי...״ להרוג שרוצים הראשונה
 זו היתה בקבוק. — חם נשק במקום

 שבמשך שולמן, מרדכי מאוד: חמורה טענה
 שוטרי על חיתתו את הטיל האחרונות השנים

 להוכיח כדי עובדות להביא מוכן היה תל־אביב,
 ג׳יפ רדף שנה ״לפני שולמן: סיפר אלה. דברים

 של המיזבלה ליד שלי. הג׳יפ אחרי מישטרתי
 כדורים שני יריות. כמה בי ירו מקווה־ישראל

 כך על התלוננתי ניפגעתי. לא בנס לג׳יפ. חדרו
 חודש, לפני נענש. בי שירה המישטרה וסמל

 עלי. ירו ושוב חדרה ליד במהירות נסעתי בצעדה,
עלי." שיורים השלישית הפעם זו

 אומרים אותי. לחסל ״רוצים שולמן: טענת
צרות." מדי יותר להם עושה שאני

 יותר הידוע נווה־שלום, יליד שולמן, מרדכי
 עם פעם לא הסתכסך ישלם שולמן בשמו

 עצמו להבליט הנוהג מופרע, כאדם המישטרה.
 היווה הזרוע, בכוח רצונו את המשיג אלים כגבר

 לאכול נוהג היה הוא לצרות. תמידי מקור שולמן
 המיסעדות בעלי לשלם. ומסרב שונות במיסעדות
כסה. סכומי לידיו להשליש העדיפו שהכירוהו,

-יי 78 י ~--י

 מיבאלי, אלישבע הבימה שחקנית בלוויית
 עינה, לתוך גרגיר״חול נכנס כאשר באילת. סיור

 להוציא האחת) העין (בעלנלסון מרסי ביקשה
 גם מספיקה אילת ״בשביל רפי: אמר הגרגיר. את
אחת!" עין

 שקיבלה הקטלניות הביקורות למרות •
 יום־ בחגיגות שהופיעה אחרי זראי, ריקה

 לזוג פנים ההצלחה מאירה בפאריס, העצמאות
 ריקה הופיעה יום־העצמאות בהופעת זראי.

 תחי שנקראה במסכת דה־שאיו, בפאליי
 ישראל יציאת של קטע היה במסכת ישראל!
 ג׳ינס במיכנסי רבנו משה הופיע שבו ממצרים,

 בני־ שאר ואילו חדישה, צרפתית ובתיספורת
 במיכנסי צרפתיות־יהודיות נערות היו ישראל

 על זראי הזוג חתם בינתיים ובמחשופים. ג׳ינס
 תקליטים, שני להכנת פיליפס, חברת עם חוזה
 ובניצוחו בעיבודו ישראליות, מנגינות של אחד
בצר ריקה שירי של והשני זראי, יוחנן של

 רק אולימפית בימת מעל תופיע ריקה פתית.
 להופיע הסכימה לא היא הבאה. בתוכנית
 לשיר צריכה שהיתה מאחר הנוכחית, בתוכנית

עירומות. בחורות שש רוקדות כשמסביבה

■ * ה ! ! ך11ה ך 150 תמורת צעירות, עשרות כמה למדו שבו צרפתית, מדריכה השפע עידן הגיע הצנע תקופת תום עם ה ולהתאפר. להתלבש להלך. כיצד ימים) אותם של דולר 85(לירות לדוגמניות. הביקוש גבר עימו ויחד 1111111 #1.1 11
וסוגיה. דליה עדנה, לשמאל): (מימין הראשונות הבוגרות בין בראשות קורס וערכה התגייסה לדוגמניות תל־אביבית סוכנות

 סיכסוכו אחר. במקום שיסעד ממנו לבקש
 שופט־ חורש. לפני היה המישטרה עם האחרון
 באשמת הובא שבפניו גביזון, יעקוב השלום

 לשחררו הסכים ציבורי, במקום הפרעת־סדר
 קילומטרים 90 שישהה בתנאי רק בערבות,

 שכב השבוע עזר. לא זה תנאי נם מתל־אביב.
 שש של ניתוח שעבר אחרי בבית״החולים שולמן
 מיטתו. ליד שמר מזויין שוטר באפו. שעות

לעוצרו. דרשה המשטרה
 שולמן ״האם טרייבש: החוקר השופט היקשה

מזויין?״ היה
 בידו היה חם. בנשק ״לא מנדל: פקד השיב

השוטרים.״ על איים בו שבור בקבוק
 ביקש שיטרית, מרדכי שולמן, של עורך־דיגו

 היה נראה החקירה. בפרוטוקול זו תשובה לרשום
 לפי לתובע. מנתבע שולמן יהפוך השבוע כי

 אם חם, בנשק השימוש אסור המישטרה פקודת
נשק. נושא אינו השני הצד

השבוע פסוקי
בטרקטור האמונה

לבנון, חיים תל־אביב עיריית ראש •

 וניקיון־ יושרו צויין שבה יום־הולדתו, בחגיגת
 לשבח כיום צריך אם מאוד שירדנו ״דומני כפיו:
והגון." ישר שהוא על אדם

 חד ראשיד הישראלי־ערבי המשורר •
 נצרת ערביי הצביעו הקודמות ״בבחירות סיין:
 הם הפעם מפא״י, את לדפוק כדי מק״י, בעד

מק״י." את לדפוק כדי מפא״י בעד הצביעו
 אבו־מועמר: עודה הבדווי ,השייח •
 לא בסרטים, מאמין לא בספרים, מאמין לא ״אני

 רק מאמין אני ברדיו. מאמין ולא בעיתונים מאמין
בטרקטור!" — אחד בדבר

אנשים
מנהלל האצילה

 דיין יעל על הביקורת פסקה לא בארץ •
 חדשות פנים הראשון, סיפרה את פירסמה (אשר

 של החדשה בתוכנית באנגלית). במראה,
 ״היה האומר: קטע, הוכנס סמבטיון תיאטרון

 / אצילית סופרת הפכה אשר / בנהלל ילדה היתה
 היא שתרמה מה / בגלל רק לנצח, ייזכר שמה

האנגלית!" לסיפרות
ערכה. עולש עליזח הקוסמטיקאית •


