
תמרורים
דם ליטר 440

 עבוד לסלמן בבגדאד, ♦ הוענק
 עיטור, עיראק, בצבא חייל ,38 סלמן,

 שנות וחצי ארבע משך שתרם על
 דם ליטר 440 עיראק־איראן מלחמת
 סלמן, המלחמה. לפצועי אחת וכלייה
 שבע לאכול נוהג קילו, 111 השוקל
ליום. ארוחות

לירטות מידיה 240
 שכרו, העלאת את ♦ דחה

 פרטיני, סנדרו כנשיא־המדינה,
 ׳הנשיא .88ה־ בן איטליה נשיא

 את לדחות ביקש הסוציאליסטי
 הנשיאותית המשכורת העלאת

 30מ־ שנה, 20 זה לראשונה השנתית,
 דולר) אלף 15לשנה(כ־ לירטות מיליון

 אלף 120(כ־ לירטות מיליון 240ל־
 יפרוש הוא עת הקיץ, עד דולר),

שנותיה. שבע בתום מכהונתו,

הווי
שיחת־חוץ

 הפעילה אקואדור, בירת קיטו, ^
 שרות־ידיעות ישראל *•שגרירות

 הישראלים, 70ל־ המאפשר טלפוני,
 הדרום־אמריקאית, במדינה השוהים
הישר העיתונות סקירת את לשמוע

 מתנגן כשברקע יום, אותו של אלית
 נהיה, בה ארץ נולדנו, בה ארץ השיר
שיהיה! מה יהיה

★ ★ ★

למסיבה סיבה
 מזכירות החליטה מרחביה ^
 המקומית הרשת את לנצל הקיבוץ ^
 לשדר על־מנת בכבלים הטלוויזיה של
 בנוסף בחררי־החברים, המירקעים על

 מוסדות של והפתיחה הסגירה לשעות
 הספרים רשימת את גם המשק,

 את המשק, לספריית שהגיעו החדשים
 ואת המקומי בכל־בו המוצרים מחירי

המחרת. ליום סידור־העבודה

 הפרקליט ,1זי שימחה של האישי סיפורו
סמים עבירת שר בחשד השסע שנעצר

לעתיד ראשה צעד
♦ ג ו ח ה־ הולדתו יום בפאריס, נ

דר טריגאנו, ז׳ילבר של 65  י
 קלאב של המנהלים מועצת

הפזו אתרי־הנופש רשת מדיטראנה,
 ועד מברזיל העולם, ברחבי רים

 פאריס, יליד יהודי טריגאנו, טאהיטי.
 קמוניסטי עיתונאי בצעירותו שהיה
 מהם המועדונים(שאחד רשת את ויסד
 דייג במועדוני תחילה באילת) מצוי

 כיועץ גם כיום משמש תת־מימי,
 להכשרת מיטראן פרנסוא הנשיא
 צעדו העתיד. למקצועות צרפת צעירי

 הכנסת בנושא: טריגאנו של הראשון
 בצרפת. בתי־הספר לכל מחשבים

• • •
לשלטוז מורה־תיבון

 ,76 בגיל מדום־לב ♦ נפטר
 אנוואר אלבניה, בירת בטיראנה,
 השנים 41 ב־ המדינה שליט חודדה,

 סוחר־בדים של בנו חודז׳ה, האחרונות.
 לצרפתית מורה בנעוריו שהיה מוסלמי,

 למוצרי חנות ובעל תיכון בבית־ספר
 של הראשון המזכ״ל היה טבק,

 פקד האלבנית, הקומוניסטית המפלגה
 נגד הפרטיזנים על במלחמת־העולם

 והגרמנים האיטלקים הכובשים
• • • 

נקי כוכב־לכת
 83 בגיל מהתקף־לב ♦ נפטר

אכרם ארצות־הברית, בפרינסטון,

★ ★ ★

הנייר גשר
ב ך*  נושא את אדם חקר תל־אבי
 מדי כי גילה למערכת, המיכתבים *•

 'העיתונים למערכות מגיעים חודש
 מיכתבי־קוראים אלף 15 עד 12 בארץ

 כשהנושא וחיפה), מתל־אביב (ברובם
 לייעול רעיונות הם ביותר החוזר

 עד 1250 מתפרסמים ומהם וחסכון,
בלבד. 1500

★ ★ ★

חוזר שימוש
 הפנימי המבקר גילה ירושלים ^
 לאן הדסה בןת־החולים של *■

 ממחסני והחיתולים המגבות נעלמים
 נוטלים רבים עובדים בית־החולים:

 הרצפות; את בהם ומנגבים אותם
 ומצחצחים מכוניותיהם את בהם מנקים

נעליהם. את בהם
★ ★ ★

מדי יותר שנים 10
 המרב הלשכה גילתה ירושלים ^
 מכל אחד כי לסטטיסטיקה, זית *•

 בארץ, הנישאים יהודיים זוגות שישה
 זוגות 100 רק דבר. של בסופו מתגרש

הראשו נישואיהם שנת תוך מתגרשים
 מתגרש הממוצע המתגרשים וזוג נה

שכבר אחרי נישואים, שנות עשר אחר

קיץ שעון
 רוסיה יליד יהודי מיליונר ססאנל,

 ומחוכים חזיות כיצרן כספו את שעשה
 (נולי־שטיחים; וכממציא (פלייטכס)

בי מכשירי״תספורת כובעי־שחייה:
בעש היה הגדול פרסומו ואשר תיים),

 השנים משך תרם אותם המיליונים רות
 מודעות־ענק ולפרסום הרפואי למחקר

 נושאים לטובת האמריקאית בעיתונות
 בנוסף היו, אלה עניין. גילה בהם

 צרפת(בה עם ההבנה ישראל, למדינת
 אחדות נעוריו), משנות כמה בילה

המ ממודעותיו אחת ושלומו. העולם
 או לשכור ״מעוניין' ביקשה: פורסמות
 שאפשר קטן, כוכב־לכת לרכוש,
 מאו־ נקי שיהיה רצוי עליו. לחיות

36ראניום!"

 שש גיל מעל ילדים שני לגדל הספיקו
 האישה ושל 38 הוא הבעל של וכשגילו

— 34.
★ ★ ★

בשאלה חוזר
 להארכת עציר הובא ירושלים ^
 חובש כשהוא שופט, בפני מעצרו *■

 ופיאות זקן ומגודל ציצית לובש כיפה,
 חזר, שהוא בעובדה להתחשב וביקש

 כאשר אך בתשובה. המעצר, בעת
 כיצד ידע לא הוא אותו שאל השופט

 היא מה ידע לא תפילין: .מיניחים
 היא מה ידע לא שמונה־עשרה; תפילת

שמע. קריאת

בכית־המישסט זיו פרקליט
הצלחות של סידרה

 ישב בצהריים הרביעי יום ^
 התל- בבית״הקפה זיו שימחה ^

מכו חלפה עיניו מול כסית. אביבי
 הבילוש שוטרי של קורטינה נית
הב לא הם תל־אביב. מישטרת של
 להם. וקרא בהם הבחין הוא בו, חינו
 המישטרה, עם טובים יחסים לזיו
 המכונית אחד. כל עם בעצם, כמו,

 ניגשו מתוכה, יצאו השוטרים עצרה,
מח שייפרד לזיו ואמרו השולחן אל

המכו אל אותו לקחו אחר־כן בריו.
 בשדרות גר הוא אם אותו ושאלו נית

 לו הראו הם ב׳. בקומה ,96 בן־גוריון
 הכתובת לפי שמו, על צ־חיפוש

 גר ולא שם גר שאינו ענה זיו הזאת.
מעולם. שם

 אליהם שיתלווה ביקשו השוטרים
 על שוב שאלו שם הצפונית. לנפה

 שוב וזיו בן־גוריון, בשררות הרירה
 רוצים שהם לו הודיעו הם הכחיש.

 צו־חי־ שיוציא לשופט, אותו לקחת
 בתל- גר הוא שבה הכתובת לפי פוש

 להטריד צורך שאין אמר זיו ברור.
 ויערכו ילכו שהם מוכן הוא שופט,
 מיס- על חתם ואף בבית, אצלו חיפוש

כזה. מך
 זיו, של לביתו נסעה החבורה כל

 בתל־ברוך. אחת קומה בן שכור בית
את השוטרים אחד ממנו ביקש בדיר

 אמר אותם, כשהושיט המפתחות.
 להיכנס אפשר שבעצם לשוטרים

 ללא האחורית, הדלת דרך גם לבית
 קצת אותה מרימים אם מפתח, עזרת

ודוחפים.
 הדלת דרך נכנסו לבית כשהגיעו

לתדה למיטבח. מייד ופנו הראשית,
 דלת־המיטבח היתה זיו, של מתו

 אותה סגר כי שזכר למרות פתוחה,
ל אמר הוא הבית. מן שיצא לפני

 בסדר, לו נראה לא שמשהו שוטרים
השוט החיפוש. את שיפסיקו וביקש

 מכיוון מדי, מאוחר שזה לו אמרו רים
הסכמה. על שחתם

 גילו לסלון, השוטרים כשעברו
 חשיש חתיכת כוננית״הספרים על

 ״האוצר" כל ניירות־גילגול. וכמה
המדף. על לעין־כל מונח היה

 גילו לחפש, אחר־ק/כשהמשיכו
 ארגז בתוך מישטרתי סליל־הקלטה

 לנאשם שייר סליל־ההקלטה במחסן.
 שלו מערכת־ההגנה את ניהל שזיו
שנים. שש לפני

 שמאחורי במחסן, אחר ארגז בתוך
 מישקו־ כמה הבלשים מצאו הבית,

 זיו הסביר כר אלה, ומאזניים. לות
ששימ מאז בביתו נשארו לשוטרים,

 שנים. חמש לפני מישפטי מוצג שו
מעדי־ שאחד נאשם, זיו ייצג אז

 שהיה שבע, בן ילד היה נגדו התביעה
 לשקילת מישקולות לזהות צריך

 של מהימנותו את לבחון כדי סמים.
 מיסדר״זיהוי לערוך זיו החליט הער,

 של אמו ומאזניים. מישקולות של
 מישקולות שש השיגה הנאשם
 הילד לבית־המישפט. שהובאו כאלה,

 המאזניים את זיהה ולא התבלבל
 הוחזרו הישיבה בסיום האמיתיים.
אצלו. הן ומאז לזיו, המאזניים

 סיפר כר בביתו. החיפוש במהלך
 זיו של שותפו יפתח, דויד עורר־הדין

 אותו שיצג ומי עורכי־הדין למישרד
 רב־ לקחו נגדו, המעצר בקשת בעת
 פרץ דויד ופקד נובל גבריאל פקר
 לו: ואמרו ביתו למירפסת זיו את

או לסגור אפשר ערך, פעוט ״העניין
 לעיתונים. שיגיע בלי היום עוד תו

פעו איתנו לשתף שתתחיל כדאי
לו מה לו שאין להם הסביר זיו לה•"

מ חפים כולם ושלקוחותיו להם, מר
פשע.

 שנית עצמה על חזרה ההצעה
ה כשהיו יפתח, דויד של בנוכחותו

 די־ ברחוב בתחנת־המישטרה שניים
זנגוף.

 לזיו, שערכו ארוכה חקירה אחרי
הו בערב, חמש השעה עד שנמשכה

 אותו יקחו שהם השוטרים לו דיעו
לב לבית־המישפט, בבוקר למחרת

 לו הסבירו הם מעצרו. הארכת קש
 עור להם ויידרשו ארוכה שהחקירה

 בחקירה שימשיכו ביקש זיו ימים.
 כדי אותה ויגמרו היום, באותו עוד

 לא הם אך הביתה, ללכת שיוכל
 לבית־המעצר אותו ולקחו הסכימו

באבו־כביר.
 שזיו הראשונה הפעם היתה זאת

 כע־ באבו״כביר לחרר־המעצר נכנס
 לבר. חדר לו שיתנו ביקש הוא צור.
 האגף לתוך יכנס שאם ידע הוא

 יתחיל אותו, יזהו והעצורים הכללי
 את לפניו לתנות מהם אחד כל

 לא והם ליבו, את ולשפוך צרותיו
לישון. לו יאפשרו ולא מנוח לו יתנו

 הוכנס והוא התקבלה בקשתו
 אבו־ ישב מימינו בתא בודד. לחדר
המוא משכם המחוזי השופט ח׳טר,

ע ישב משמאלו ובתא בשוחד, שם
 השלושה שוחחו בבוקר ערבי. ציר

 השני, את האחד לראות בלי ביניהם,
 לקיים .שאפשר בצחוק ואמרו

 ייצג זיו — הערבי לעציר מישפט
אותו, ידון והשופט כעורך־דיו אותו

 לבית־המישפט זיו נלקח בבוקר
 לשופט הודיעה יעקב ריקי והתובעת

 בקוקאין. בסחר מואשם זיו כי ברא״ז
 הראשונה הפעם היתה זו נדהם. זיו

 למרות כזאת. אשמה על שמע שהוא
 קודם יום שעבר הארוכה החקירה

 השוטרים מן איש המחוז, במישטרת
 שאחר־ בימים גם קוקאין. הזכיר לא
נש לא במישטרה, נחקר שבהם כך,
תמו אשמה על אחת שאלה ולוא אל
זו. הה

 מן זיו את לשחרר החליט השופט
 במע־ להישאר עליו וציווה המעצר,
במהי נסעה אמו אמו. בבית צר־בית

לבנה. חדר להכין כדי לביתה, רות


