
ה נ י ד מ ב
 סיכויים רואה אינו ליובוביץ צבי המתקה.

 כנראה יעדיף בנינו, הריסות את לשקם
אחרת״. ל״דירה לעבור

א ב ל אניה ולא ד
הא חברת מנהל (זע׳ינג׳י), שינד זאב

 אנית סרשת את להסביר עמד ״צים״, ניות
 והסמיק. באנגליה ש״הוזמנה״ הלוקסוס

שע צבע עם כליל התמזגה פניו ארשת
רותיו.
התח שר לתפקיד בהיכנסו יוסף, דב
 העתונאים, עם ההיכרות בפגישת בורה.

עו אינן שהבטחות הישנה, בסיסמתו דגל
 להבא, תכניותיו על מסר הוא דביזים. לות

 לוקסוס נוסעים אנית רכישת גם הזכיר
 מארה״ב העשירים התיירים להסעת באנגליה,
לישראל.
הממ ללונדון. נתגלגלה ההבטחה אולם

 מידית: הכחשה מלפרסם היססה לא שלה
אניה״. ולא דב ״לא

 על דובר שאמנם הסביר, שינד זאב
להכ צורך היה אבל מו״מ, היה אניה,

 הא־ ממחיר שליש הבניה תהליך תוך ניס
 לתת רוצה אנו קפלן לי״ש). (מליון ניה

 כשקם־ באויר. תלוי נשאר והענין מטבע
 תסכים בריטניה וממשלת כסף, ימצא לן

.אולי. האופציה. את להאריך .
 מלה שבגלל יהודי, על שסיפר מי סיפר

 של הלואר, ביקש הוא מליונר. הפך לא אחת
״לא״. אמר הבנק ומנהל מיליון
הנז במסיבה גם אמנם, מסר יוסף דר.

 טלביזיה תחנת להקמת תכנית על כרת,
 בשם, קרא לא זהירות ליתר אבל בארץ.

להכחיש. מי לפני יהיה ולא

ין11לו •שר
 הפנים שר גרינבוים, ליצחק כשהציעו

לק לכנסת, בבחירות היכשלו אחרי לשעבר,
 סירב. המדינה, מבקר מפקיד את עליו בל

בפש צעדו את הסביר מקורביו עם בשיחה
בתפ מדי קפדני אהיה ״אם :גמורה טות

 בתפקיד גם רבים ימים אמשיך לא קידי,
החדש״.

 ז. ד״ר נתמנה המדינה מבקר לתפקיד
 קפדנות בעל וממושקף, רחב־פנים מוזם,

 ימים לפני לענין. ישרה וגישה גרמנית
 מהדו״ח, קמעה הצבור לדעת הגיע מספר

מצ אינו הדו״ח הממשלה. לידי שהוגש
 את קשות תוקף יתירות, במחמאות טיין

 בזבוז על קובל הממשלה, מנגנון יעילות
 הזמנות־ענק מסירת ברכבת, כשרון וחוסר

וברוו פומבית הכרזה בלי בונה״, ל״סולל
 על משפחות־שליחים משלוח עצומים, חים

ועוד. המדינה, השבץ
הממ אנשי התרשמו כיצד חשוב לא

 זמן את להגדיר עוד מוקדם מהדו״ח. שלה
שקיבל, בתפקידו, מוזם ד״ר של כהונתו

 צימצום על אולם הכנסת. מידי אחד, פה
הדיבור... נסב כבר סמכותו

!(שבט
תו ■ום טרד שד הולד ה־

 השלום משפט בית של הצר באולם
 השופטת :האחת נשים. 5 ישבו בחיפה

במ בקטטה נאשמות :והארבע ויניגרדוב,
 והאחרות יהודיות, מהן שתים ציבורי. קום

 כולן ליהודים. שנישאו גרמניות, נוצריות
חיפה• ליד גב־ים תושבות
״באשמה מודה ״אני  חנה אומרת !

ביערות לשעבר פרטיזנית יהודיה, מוניץ,

להצ לומר מוניץ לחנה יש מה אוקראינה.
? דקתה

 הימים כל היינו גרדה והנאשמת ״אני
 בחרנו יחד בכל, התיעצנו טובות, ידידות

 זה כל קפה. לבית בצותה הלכנו שמלות,
 ימח — היטלו־ של הולדתו יום עד —

הגרמ : לה אמרתי יום באותו וזכרו. שמו
 עם ״קונצים״ לעשות שוב מתחילים נים

!צודקים הם :אמרה והיא — היהודים
 מודה אני — כן התחלתי, יום מאותו

להת סיבה מחפשת התחלתי בגלוי, בכך
 השנה, בראש כי נזכרתי, אח״כ !בה נקם

 לבית־ הטליתות עם הלפו שיהודים שעה
ותפרה... ותפרה ביתה לפני ישבה ;־.כנסת,
 היא אך רינה. בגן קוראים ילדתה את

 אף לה אקרא לא ״אני !קוקי אותה מכנה
״רינה הזה... נאד,מה״ ״בהוטנטוטן פעם ! 

גרדה. אומרת

 רותח הדם הלב, לי בוער השנה כל
 שעבר, בשבוע והנה, — הימים כל בי

 לקרח בתור עמדנו סוף־סוף. סיבה מצאתי
 שכנתי עם ״להתעסק״ החלה והיא —

 עליה התנפלתי מיד הגוף. חלושת אסתר,
 הלן באה ואז כוחותי. בכל בה והרבצתי

 התחילה כך — גרדה לטובת והתערבה
השו גברתי לראות, צריכה היית הקטטה.

לאס הזאת הגרמנית הרביצה כיצד פטת,
 ובגלל מראשה, קטפה השערות את 1 תר
 שאל אסתר של שבנה צעצוע, בגלל ? מה

ד,גרמניה״. של מבתה

 כב׳ אמרה לרגשותיך״, מבינה ״אני
 לאדם, לו אסור ״אולם וינוגרדוב. השופטת
יש ז נגיע להיכן וכי לעצמו, דין שיעשה

 ישראליים דין בתי יש ישראלית, משטרה
 בצורה עניניך את להסדיר חייבת היית —

חוקית״.
 ערבות ומתן ל״י 3ב־ נקנסה מוניץ חנה

 בחרו הגרמניות שנה. למשך ל״י 25 בסך
במס ובחוץ, המחוזי. הדין בבית להישפט

הבלונ קוקי, בצוותה שחקו ביד,״ד, דרון
אסתר... של השער שחור ובנה דית,

□ תור• ת שד הכפ ל הזו
 צו־ יצחק קיבל מאז עברו חדשים 12
 שעמד בשעה לחי, סטירות שתי קרברג
הש בתל־אביב. 4 מספר לאוטובוס בתור

 להחלטה, המחוזי המשפט בית הגיע בוע
 על נסטר בטרם צוקרברג, של מעשהו כי

 אכן, לגנוב. כוונה משום בו ,היה לחיו
 הסטירות, את קיבל שצוקרברג בלבד זו לא

שהועמד בלבד זו ולא לדין. הועמד גם הוא

 ממושך. לדיון נושא שימש מעשהו — בדין
 ד״ר השופט כב׳ על־ידי תחילה זוכה הוא

 השבוע, אך השלום, משפט בבית ליפקין
 ד״ר (השופטים לערעורים הדין בית בפני

 בדין חוייב כהן) וד״ר גינוסר ד״ר קיסטר,
שופט לאותו העונש מתן את ת״העביר

ליפקין. ד״ר —

 בזה, היה הנידון המקרה של הסיבוך
 ליאון של בחולצתו כפתור פתח שצוקרברג

 לאוטובוס. בתור שעה באותה שעמד פריו,
 האיש של לחיו על וסטר בדבר חש פרץ

 צוקר־ את עצרה המשטרה הטקט. מחוסר
לאחר ועתה, לדין אותו הביאה ביג,

 ״עתה כאשר בחוק הדין (הוא חייב שנמצא
 כייס הוא שהאיש גילתה, לגלות״) מותר
 סתם, מקצוע בעל אינו הוא וותק. בעל
 האיש עמד כאשר אולם בחסד. וירטואוז אלא
השאלה היתד, ליפקין ד״ר השופט בפני

 העובדה, יכולה מידה באיזה :המשפטית
 הזולת של בכפתורו מטפל אחד שאדם
לגנוב... לכוונתו הוכחה לשמש

לג נסיון באשמת לדין הובא צוקרברג
 מרחף מאסר חדשי 18 של כשעונש ניבה,

 של 30 הסעיף :השופט אמר ראשו. על
כמ ייחשב ״אדם כי אומר, הפלילי החוק
 לבצע מתחיל כשהוא עבירה, לבצע נסה

 כשהוא לביצוע, שמסוגל ובאמצעי עבירה,
 מעשה ע״י זממו את גלוי בטוי לידי מביא

 לחשוב אם הנידון, במקור, אך גלוי״.
 בכפתורו טיפל י האיש עשה מה בהגיון,

 דבר זה אמנם י בכך מה ובכן פרץ. של
שבעזר ״אמצעי״, הן האצבעות אמנם גלוי,

 מעשה כל אך גניבה, לבצע אפשר תו
 לדון כדי מספיק, איננו הכפתור פתיחת

 אבל טאקט, תוסר זה אולי צוקרברג. את
 זיכה ליפקין וד״ר י זד, בעוון למאסר לדון
האיש. את

 המשפט לבית הדבר הגיע כאשר ואולם
לה ״קשה אחרת. השופטים סברו המחוזי,

 של בולטת יותר דוגמה הדעת על עלות
 ״פרשת השופטים. החליטו — לגנוב״ נסיון

 וצוקרברג ממש. הוכחה היא הכפתור*
בדין. הורשע

פשעיס
ך ס שטרה מן כ המ

 ישיש חיפה במשטרת הופיע השבוע
 ״ליד :שסיפר בגדים, קרוע פנים, קמוט
 ל״טרמפ״. חיכיתי במפרץ, התעופה שדה

 הסכים והנהג לידי נעצרה משא מכונית
ומס ממקומה, המכונית זזה אך להסיעני.

 עלי, התנפלו לידי, שישבו צעירים, פר
 ל״י, 15ו־ מוזהב כיס שעון ממני שדדו

 תמהו, השוטרים כי אם הכביש• על והטילוני
כל נראו לא המתלונן של גופו על מדוע

ת !הה עצמך א

 שיזהה קורא, צה״ל. כמחנה ,27.2.51 כיום צולמה זו תמונה
 ל״י. 2 של כפרם יזכה למערכת, ראשון ויפנה עצמו את

 הסוללים, מושם ראביצקי, שלמה עצמו את זיהה שעכר כשכוע
עפולה. ע״י

 )52 ;בבגד חלק )51 : חמים ממים עולה )5
מבושל. זאינו

ץ סתרון שב 5• □ס. ת
בית: )9 ; חנוך )6 !התאחדות )1 :מאוזן

 < רעב )15 ;אוג )14 ; קמוש )12 ;אחיד )10
 1 לע )21 !צל )20 ן אשרוש )18 :ולד )17
 ;הקף )27 ;סיד )25 ;רבע )32 :אמת )22
 )381 יון )35 ; דרך )33 ; לבה )31 ; חנם )29

מאי )44 ;מד )42 ;פז )41 :קרן )40 ; שלם
 ! מזיק )50 !גון )49 !צלי )47 ;פתי )45 ; דך
 אש־ )55 ;צעקן )54 ;טרי )53 ;להד״ם )51

סידן.
חיש; )3 אבוד; )2 הרקולס; )1 מאונך:

 כר־ )8 ;ניר )7 ;חי )6 ;תאור )5 ;דת )4
 ;אשתקד )14 ;מעיל )13 ; חגור )11 ;בלת

 ;עני )24 ;שבח )19 ;אמה )18 :עץ )16
 הלם; )32 ;מופתי )30 ;פרקדן )28 ;דבש )26
מא )39 ; קמצוץ )37 :נזיקין )36 ; כרך )34
 ; ילק )48 ;פזיז )46 ;יומא )45 ! דל )43 ;גד
טף. )53 ;הן )52 ;מרי )50

ר• סרס•□ ת סו ץ ל שב :57 ת
אביב. תל ,26 קהק״ל שד״ר שובר, מיכאל )1
וייס, בית החבשים רח׳ חרסונסקי, נחום )2

ירושלים.
ת״א. ,27 דזנגוף רח׳ ספנדק, עליזה )3

ץ שב 59 .80 ת
אי גבור )5 מלכים; מאכל )1 מאוזן:

ב בריטניה כוחות מפקד )9 ;גטה של דיליה
 גבור )16 ; זאת )15 ; קח )13 ;התיכון מזרח

 ;הראשון החודש )18 ; המואביה )17 ; ״סייגון״
 מעשות מנוע )22 ;זוהר )21 ; העט מזון )20

 אויב; )25 ;דורם עוף מין )23 ;ל״ב) (במדבר
 האשד,; ממלכת )30 ; עם )28 ;לחיטוי נוזל )26
מס )35 ; חוטם )34 ;החדשה איראן מייסד )33
 )38 ; ברכה קריאת )36 ;הסירה יורדי פר

לאומ מפלגה )41 ; הארץ מעממי )40 ;בסיס
 אחרי נשאר )44 ; האביב חג )43 ; במצרים נית

 )49 ;צרפתי מטבע )48 ;צעיר )46 ;הבורח
 הערביות; באגדות מלח )53 ;המצרי החוץ שר
ב׳). (שיה״ש הראש משען )54

 מעון )4 ; תום )3 ;רבנן תנו )2 :מאונך
 )6 ! באנגליה שצנח נאצי מנהיג )5 ;החיה
 ; מדבר )8 ;גרמני סופר )7 ; בפחם עשיר אזור

 עיר )12 ;נוצות יפה )11 ; אצ״ל ממנהיגי )10
 או״ם; משכן )16 ; האלים משכן )41 ;הרשעים

 )24 ;לבנה 22 ;לעומת )19 ;זרוז מלח י)8
 סוף )29 ; חשמל יחידת )27 ;ימים 7 מלך
 )34 ;המקרא מטעמי )32 ;נקיק )31 ;תמוז

 הסכין; תכונת )37 ;קדמונים חיים בעל שרידי
 ;עכסה אבי )45 ;דרך )42 ; תרח של בנו )39
נפשות: סכנת )49 ;ישראלית ספנות חברת )47

697 מם׳ הזה״. .העולם4


