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 הצליח הממשלה, במשרדי ממושכים לידה
 המקומית. הביורוקרטיה על גם להתגבר

 למופת מפעל קם .דולר 200.000 בהשקעת
 בבני התעשייה באיזור הקק״ל, אדמת על

ברק.
באו חדישים, מסועפים, חשמל מתקני

 חשמלי זרם מספקים הרחב, התעשיה לם
 פועלים, 60 החדישות. המכונות 24ל־

 הממוכן במפעל עבודה מצאו שעה, לפי
 מעבדות מיוחדות מכונות אחוז. 100ב־

גוז מיוחדות תפירה מכונות ;ריקמה
 דונסקי דוד לתפירה. סחורות חלקי רות

 בימים מפעלו בארץ להקים והחל התענין
 ה־ קיצוב צו הופעת לפגי עוד כתיקונם,

) יודע, היה (לוא הלבשה . . . ? לי  אבל או
 וה־ החדישות המכונות נכנע. לא הליסאי

תח אף מאפשרת הייצור של רציונליזציה
 סחו־ את מייצא ודוד חוץ, בתוצרת רות

 כוח־ ארץ הדרומית, לאפריקה אפילו רותיו
הזול. העבודה

עתונים
הציוני הבישוף

רון, מרים של מסעותיה פרשת סרטי  י
 הגיעה בבריטניה הישראלית, היופי מלכת

ש החרדית שערים מאה לשכונת עד בירו
 עליה להכריז החליטו קרתא״ ו״נסורי לים.

חרמה. מלחמת
 אני ,אום בטאונם של האחרון הגליון

״נטו אנשי מאת מאמרים (״ילקוט חומה*
מלו בסגנון בהידור, מודפס קרתא* רי

 :— באריכות בענין ח ירקרק) ניר על טש
ב שרויים אדם בני בהלה, אחוז ״העולם

 עוסקים ישראל ובארץ המחר, מפני פחד
 מתריע יופי״, מלכת בבחירת אדם בני

במ החלו ״הציונים קרתא״. ״נטורי בטאון
 למען שעברה, בשנה כבר זו בזויה לאכה
הי את לגרות מנת ועל האויר, את טמא
״1 שלהם הנוער בני של האפלים צרים

 פעולות מרסנים היו תקינות ״במדינות
 הטומאה חיידקי מפיצי ואת כאלה, תיעוב

 וכאן — הדין חומר בכל מענישים היו
ל במקום אשה, ואותה !הרצועה הותרה
 תארי לה מעניקים תעלוליה, את הוקיע

*1 תהילה
 של המוקד נקודת בעצם באה כאן

ב מזרחי נשי מסעם ״משלחת :הרשימה
ר עם זו, של סניה את מקבלת לונדון,  ז
ו גבלה על מגיב וכיצד פרחים״  הבישוף ז
שר הציוני בל הדתות״ (״שר המגזרים ו
זו?״ סיטונית תועבה על דעתו מה שונם),

 :כי למסקנה מגיע חומה״ אני ״אום
 עצומה כמות שהכניס הוא עצמו ״המזרחי

ול — ישראל לארץ וכפירה טומאה של
 שטפון למראה נהנה הריהו פנימה נפשו

 נשי ומבצע — האויר את המציף הטומאה
!יוכיח בלונדון מזרחי

0פ11מ
הופיע לא יצחק

 ואל ערומות, בנות נמצאות .בחדר
*פנימה להכנם לכם  שם הגברת אמרה !
 יצחק אם לבדוק שבאו לשוטרים, טוב

 כי הוראות, קיבלו השוטרים בבית. נמצא
ב יצחק נמצא אמנם אם לבדוק עליהם

 בית שהטיל הפקודה, היתד, כזאת בית.
 שם יצחק על בחיפה המחוזי המשפט

ה משקיעת בבית להימצא שחויב טוב,
 מנייעת לחוק (בהתאם זריחתה ועד חמה

 נכנסו... לא — כן סי על ואף פשעים).
הת מטעם העדים השוטרים, סיפרו כך

 בתל המחוזי ביה״ד נשיא לכב׳ ביעה,
 הובא כאשר בר־זכאי, נתן ד״ר אביב,
 על לדין, טוב שם יצחק השבוע לפניו
ב המשפט בית פקודת את מילא שלא

בעל התובע טומקוביץ, בנימין ד-ר חיפה.

 ש״דרכו״ הגדול, והוותק הקטנה הקומה
עבר ואלפי רוצחים ממאה פחות לא עברו
 כתובע שלו, הזוהר בימי אחרים יינים

 חדש״, ״עולה — (כיום פולין במדינת
•ו בדבריו שקט ת״א). מחוז פרקליט סגן

השו כב׳ אמר מפניו, יורד אינו החיוך
 שהנאשם לדרישה, רגליים ״יש כי פט,

 תצמח ומכך בבית בערבים להמצא צריך
 בספטמבר אחד ערב אבל לחברה״. תועלת

 כן ועל בביתו, יצחק נמצא לא ,1950
ש לפקודה נשמע לא שו... וי להעני

 עו״ד טוב, שם של סניגורו קם ואז
 שלא לכם מנין :ושאל מרגלית, גדעון

ת? היה ל נכנסו לא השוטרים הרי בבי
 כשבאתם לבית נכנסתם לא ״מדוע חדרו.
ועל הקטיגור, שאל ?״ הדבר את לבדוק

 רד אסיר של אמו כי השוטרים, השיבו כך
 מכי״ זאת, יעשו שלא מהב ביקשה הבית

והם ערומות. בנות נמצאות שבחדר ון
בקשתה... את כיבדו

ה בין הזה ההסכם לאחר כי מתברר,
 באי היו טוב, שם הגברת לבין שוטרים

הבית, מול ברחוב, מופיעים •החוק כוח
 ! ״יצחק : למעלה הגזוזטרה כלפי וקוראים
ד,ק הגזוזטרא על יוליד, כאותה יצחק!״

השוט לעיני מתגלה יצחק אז היה טנה,
 אותו ואולם אותם. משקיט היה וזה רים
ו ליצחק ארוכה שעה במשך קראו ערב
 הרוחות, מכל ״צעקנו — הופיע. לא הוא
ו — רעש הרחוב שמעו, השכנים כל

• אמרו.. — בא״ לא יצחק
 לשבח לציין יש :השופט כב׳ אמר

 אולם המשטרה, של כזה ואדיב עדין יחס
אפ אי בחדר, השוטרים היו לא עוד כל
ש וכפי ממנו נעדר יצחק אם לקבוע שר

שן באמת אולי :הסניגור התבטא אותה י

.הבטחון. משרד .
 עתה זה השתחרר לחתונה המועמד

 למעלה במשך בו ששירת לאהר מהצבא,
 הוריו לארץ באו כשנה לפני משנתיים.

 ממשרד סיוע עבורם לקבל ביקש והוא
המ הסיוע את כי נתברר, אולם הבטחון.

מש אשתו. — מקבלת חייל למשפחת גיע
 רבה תשוקה בו עלתה לחייל, הדבר נודע

 קשה. היה לא הדבר זוגו• בת את להכיר
 מול אל הצעיר עמד שעות כמה כעבור
 ידוע האם ושאלה, קיבוץ מאותו בחורה

 כי שסברה הבחורה, אשתו. היא כי לה,
ה מעשיות, למסקנות מתכוון שיחתה בן

 חכם תהיה ״אל :צברית בפשטות שיבה
 אמר, הוא אולם מאד״. חלשה שיטה 1 כזה

 חדשי שמונה — רוצה שהוא מה כל כי
להוריו.. סיוע

 הבטחון במשרד זה, בענין מטפל בעודו
 לשאת החלים תוצאות), ללא שעד, (לסי

 השאלה, התעוררה וכאן אהרת. בחורה
ו תהיה האם  שקצין לאחר י ביגמיה ז

 שקט בלב הצעיר הלך הרגיעו, המשטרה
 לדידו לחוסה. להרשם כדי לרבנות, ישר

 אולם הכפולים. נשואיו פרשת נסתיימה
כש בחקירה, שפתחה המשטרה, כן לא

 כסף קבלת :עבירה לקיבוץ מיחסת היא
א... בטענת שו

מבית־הסוהר יצא אדם
מש העמידה בגיל אדם השבוע כשיצא

 פרק עוד נסתיים בתל־מונד, בית־הסוהר ער
לרומאן. נושא להיות יכול שהיה בפרשה,

כש שנה, כארבעים לפני התחיל הדבר
 בכיתה הרצליה, בגימנסיה למד אדם אותו

 אנשים כמה ועוד שרתוק משה בה שלמדו
רעיונות נולדו בכיתה כיום. ידועי-שם

עצמך את והה

 קורא לפ׳׳ת. למוניות כתור 13.1.51 כיוס כת״א, צולמה זו תמונה
 כשבוע ל״י. צ— פרס יקכל למערכת ראשון ויפנה עצמו את שיזהה
 התלמיד מזל: אין לקופאי רמת־גן. צבי, כן עצמו את זיהה שעכד
 סכויים. לו שנותרו להאמין כלי הופיע, כרנר, גכעת ,11 שטאנר, יצחק
 לתמונה מזדהה נמצא שלא כשמחה הודיע ככר הזה״ ש,,העולם אחרי

.084 מגליון

 לצאת נפשו חשקה לא :בכלל או שעה,
. זיכה — ולכן הגזאטרא. אל . . תו או

סיום דדא נשי□ שתי
 אביב תל במשטרת הופיע אחד יום

 לדבר ברצונו יש כי ואמר, צעיר בחור
מש חוק. לעניני המשטרתי המומחה עם

ה שאא המתאים הקצין ידי על נתקבל
ל אני רשאי ״האם :מוזרה שאלד, צעיר

?* התחתן
 של לשעבר חבר הוא כי הסביר, הצעיר

 עמד לא כי ואם בנגב, הקיבוצים אחד
 בחיי אחרת התנסה לא וגם חופה, תחת

 שם אחד, מקום זאת בכל יש נשואין,
הוא הזה המקום נשוי. כאדם מופיע הוא

 מפעל להקים הרעיון וביניהם אידיאליסטיים׳
כסף. שחסר אלא מסוים. חלוצי

 חוק את הצעירים החלוצים כשגמרו
 את נועז: רעיון מישהו הגה לימודיהם,

 שהיה עשיר, לבנוני מסוחר לקחת יש הכסף
 בדרך בקביעות, הגבול את לעבור רגיל

מסוימת.
 אז היד, ההחרמות שרעיון מכיוון

מן (באותו מ־דרני  צעיר ברוסיה נתפרסם ז
 הוא גם שעסק דג׳וגאשבילי, בשם משופם
 וקרא לגדולה שעלה עד זו, בשיטה בשעתו
 מאותו' לגבות הוחלט סטאלין) בשם לעצמו

 מעשה שבשעת אלא ״תרומה״. לבנוני סוחר
להתענין החלה המשטרה שקרה, מה קרה

 מידי קיבל האידיאליסטי והצעיר בענין,
 נסיעה וכרטיס הגון סכום־כסף חבריו

לצרפת.
בפא החיים פאריסאית. חלוציות

חלו רעיונות לסיפוח נוחים היו לא ריס
 מותרות, לחיי הצעיר התרגל אם אם ציים.
 עם במגע בא הכסף כשאזל עבודה. ללא

 של בשיטות שהתמחו פאריסאיים, מומתים
 כע־. כשחזר, פוליטי. רקע ללא החרמות

 בשיטות מומחה היה לארץ, שנים, כמה בור
אלה.

 אדם אותו תפס שנה עשרים במשך
 כל בתל־אביב. התחתון בעולם נכבד מעמד
 אופרנדי״ ה״מודוס את היטב הכיר חוקר
 כשם שלו, הקבועה) הביצוע״ ״שיטת (הוא

פניו. את הכירו בתי־הסוהר שמנהלי
יש מדינת כשקמה לקחו.״" ״כולם

כע אולם — ״בחוץ״ אדם אותו היה ראל
 הפעם ביפו. לבית-הסוהר חזר מה זמן בור
 בשלוות־ הדין את עצמו על קיבל לא

מאסרו. נגד נמרצות מחה הוא נפש:
 חפצים כמה כשלקחתי אותי ״תפסי

 ״אין התלונן, ביפו״, הנטוש הרכוש מן
ואז חיילים מפקדים, לקחו. כולם פשע. זה

 וכשנשאל אותי?״ תפסו פתאום מה רחים׳
 ״נשבעתי הוסיף: המוזרה התרגשותו לסיבת
 ולפנות ישראל, במדינת נאמן אזרח להיות
לעברי...* עורף

כשרי־ עורף. לו פנה לא שהעבר אלא
 הוותיקים, ידידיו השתדלו עוזנו את צה

 סודר הוא לו. לדאוג הסוהר, בית מנהלי
ה לא המזל אולם ממשלתי, בבית־מלאכה

 כמה נגנבו בבית־ד,מלאכה פנים. לו איר
 האסיר על ״כמובן״, נפל, החשד מכשירים,

 זאת לו אמר לא איש כי אף לשעבר.
 הת־ הוא להחרימו. חבריו החלו גלויות,

 חברת אל חזר העבודה, את עזב יאש,
 התוצאה: התחתון. בעולם ידידיו-לשעבר

 שם לבית־הסוהר, ונשלח שוב נאסר הוא
הסוהרים. לפני שיחו מרי את שפך

 לבית-הסוהד השלישית בפעם כשנשלח
 שוב הפעם התלונן. לא מדינת־ישראל של

הדבר... לו״ ״הגיע
 יחזרו אלה אנשים משומריו: אחד אמר

 שיטפל סוציאלי מוסד חסר כי תמיד, אלינו
 מבית־הסוהר, יוצאים שהם בשעה בהם

 מבלי הגונים, בחיים להסתדר להם יעזור
הרעה. הדרך אל יחזירם עברם שריח

הארץ
 שנזלו עד גדולה, שמחה נתמלא לבי
 יכול איני זאת שמחה מתוך מעיני. דמעות

 ברכתי את הזאת בדרך להביע שלא
 שעזרו אלה ולכל זילבר ג. לח׳ הלבבית

הגדולה האמצאה בעד ״דבר״ לדפוס וכן לו
—----------(״דבר״) ביותר והחשובה

 ,87 הירקון ברחוב לחיילות מעון נפרץ
תקליטים ועשרה פיליפס רדיו ונגנב ת״א,

ת---------(״חרות״) מ ש א צנצנת מכירת ב
 הועמדה שונים בחרקים מזוהמת לבניה

(״הבקר״) בירושלים ״תנובה״ הנהלת לדין
 מק׳* לאיש שהיתר, בחתונה — — —

 ״מי לומר המסובים אחד ביקש בצפת,
 ססאלין. ויסאריונוביץ יוסף לחבר שבירך״

(״דבר״) לירות. מחמש למעלה אסף השמש
 מ״ם שביקשה עשר בת ילדה — — —

 ירושלים, ציון, בנחלת אחד בבית .לשתייה
נמצאה שבו מעיל הבגדים מארון הוציאה

ה---------(״הצפה״) זהב טבעת ר ע בת נ
 ע״י לדעת עצמה את לאבד ניסתה 14

 שיש בזה צעדה הסבירה היא רעל. שתיית
 אותה שונאים הספר ובבית בבית, צרות לה

 ביום נפגע זאבי יוסף — — -י (״חרות״)
 בתל- הכרמל ברח׳ אופניים על ברכבו ו׳

 נפגע לא אולם משא, מכונית ע״י אביב
. המשמר״> (״על
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