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וה הנשים מספר כאשר מספר׳ שנים לפני
 הצעיר האזרח היה מאוזן׳ היה בארץ גברים

 ערביו את מבלה היה הוא דאגות. חסר
 היה ונערות׳ נערים של גדולות בחברות
 רר מספר לפגוש בכך׳ רצה רק אם מסוגל׳

לחברתו. המשוועות היפה המין נציגות של
המדי קום לאחר לחלוטין השתנה המצב

 נטה המינים שני בין המספרי היחס נה.
 האשה. לטובת למעשה, או, הגבר, לטובת

 אך אטי׳ היה התהליך במיעוט. היתד, היא
 אשר חברתי משבר לקראת בבטחון הצעיד
ל הפכה ישראל :כחמור אותו רואים רבים

גברים. של מדינה
 גדולה תנועה הורגשה הערים בחוצות

 בלית בילו׳ ואנה׳ אנה שצעדו צעירים של
ה המין בחברת שלא הערבים את ברירה;

ה נשואים, זוגות רק נשארו בכפר שני.
 במקום לבם בחירות את לחפש יצאו רווקים

הצלחה. ללא קרובות לעתים אחר׳
ה בהתישבות כמה פי גרוע היה המצב

הקר על נוער קבוצת עלתה כאשר חדשה.
ל קטן הוא הנערות מספר כי התברר קע׳

ה הבחורים. של מזה אחוז בחמישים פחות
הסי כי טענו להתישבות המקורבים חוגים

 חלוצית התנדבות בחוסר נעוצה היתר, בה
 תוצאה זו היתר, למעשה אך הנערות. אצל

 בחורות המספרי. אי־השויון של ישירה
 בעיר, להישאר ביכרו בשינוי, הרגישו רבות

 חשבונות בעלי ביניהם המחזרים׳ רבו שם
בבנקים. נפוחים
בע כל היו לא 18—17 עד הצעיר, לגיל

 בית- נשפיות נוער, במועדוני רקד הוא יות.
 צעיר עבר כאשר אך בכך. הסתפק ספר׳

חב מרבית כי לדעת נכח העשרים, גיל את
 נחטפו הקלים׳ הבילויים את נטשו רותיו

הר מבוגרים גברים ידי על נדירה כסחורה
 מרווחת׳ דירה :כמו יתרונות בעלי יותר׳ בה

מכונית.
כ לפתע עצמם את מצאו רבים צעירים

 שהתלבטה גדולה בחברה בודדים פרטים
הח מהם אחדים היפה. המין אחרי בחפושים

 אחד כל להתלבט, כדאי, זה שאין ליטו
בצוותא. זאת לעשות החליטו לחוד,

 על לראשונה הציבור שמע שנה לפני
ה מאת שדרשו צעירים : המתלבט הנוער

 הזכירו חוקיים, בושת בתי פתיחת ממשלה
 על לדעתם, להשתלם, העלולה ההפקרות את

 כרוזי־ בהקדם. ייעשה לא הדבר באם הרחוב
מה. חיוך עוררו הם

 צעירים טענו השבוע הסוס. על האשה
ה־ בשם לעצמם שקראו אחדים, מתלבטים

אמרו. לארץ,״ נוהרות חפציהן, את זות
 את מכבר לא שהחלה החדשה, התנועה
ה החברים מספר את עדיין חסרה פעולותיה,

 לכך הסיבה בתוכה. לאגד רוצה שהיא רב
ש הגבר, של הגאוה ברגש לדעתה, נעוצה׳

שמלה. מחפש שהוא להודות מוכן אינו
 התנועה הרכב על מהם אחד נשאל כאשר

 אחד. נשוי אדם גם ביניהם ישנו כי אמר
 אחרים, בחורים עם מבלה ״אשתו : הסבר

 יעז לא שבעלה בטוחה הסום, על רוכבת היא
זכויות.״ לשתי לוחם הוא גם ממנה. להתגרש

מדע
■הודית למחלה סוף

 מקצועיים, דייקנים של הלאומית גאתתם
 תוכל יקים, מכונים כלל שבדרך ומי חובבים,

שנג הדייקנות, בחוש הפגיעה בקרוב. לגבור
 שציינו לצפירות הקשבתם ידי על להם רמה

 ישראל, קול בשידורי המדויקת השעה את
 יתר שעוני את הקדימו או אחרי פגרו ואשר

 :התרופה תסולק. בעולם, השידור תחנות
 במעבדה ומושלם ההולך אלקטרוני, שעון

יב ואשר המדעית׳ המועצה של הפיסיקלית
ב למדקדקים אפילו מספקת, דייקנות טיח

 החלק על יעלה לא המשוער, הדיוק אי יותר.
שניה. של מיליון של העשירי

 בנין ממשלתיים, משרדים בית של במרתף
 סימני בהעדר המצטיין בירושלים, ג׳נראלי,

 כגון ממשלתיים, משרדים של הרגילים ההיכר
הו מתרוצצים, ופקידים כתכניות פקידות,

 מטר שני ברזל, ארגז זהו השעון. ומורכב לך
 של סבך אך בחזיתו, וצנוע חלק בגובהו,

 השעונים שני לוחות האחורי. בחלקו חוטים
 הקדמי בצד הנראים רגיל, שעון לכל הדומים

 הם הם כי לגלות, עשויים אינם הארגז, של
 המחלה של אחרון שריד לסלק שתפקידם
הדייקנות. אי : הנושנה היהודית

תנו מפתח גביש האלקטרוגי. השעון
 אנשי מצאו בו. מוזרם חשמלי כשזרם דות,
 ומשקל צורה בעל הוא גביש אותו שאם מדע,
 ביחס יעמוד שמספרן תנודות, תווצרנה ידוע,

ולמשקל. לצורה מסוים
בע שתנודותיו, גביש, ליצור כן על אפשר

 מסוימים, נתונים בעל חשמל זרם בו בור
 עם לשניה. אלף 100 בדיוק למשל, תהיינה׳

 היחידה את הנכונה. הזמן יחידת נמצאה זאת
 ליחידות להפוך אפשר — לשניה אלף 100 —

 לשניה. חמישים — למשל : יותר גדולות
 תנודוח חמישים בעל חליפין, זרם : התוצאה

 הרגיל החליפין כזרם (שלא בדיוק לשניה
 מדויקות אינן לשניה שתנודותיו בשמוש,

חש שעון להניע מסוגלות אינן ולכן ביותר,
 זה, חשמלי זרם מכסימלית). בדייקנות מלי
חלי לזרם המותאם חשמלי, שעון יניע באם
דייקנות. יבטיח ),50( כזאת תדירות בעל פין

כישיבה כישראל, ה״כר זכויות להגנת התנועה חכרי
לארץ נוהרות היו בחורות אלפי׳

ב הגבר זכויות להגנת התנועה של מצלצל
מה הסתייגו הם שונות. קצת מענות ישראל,
ל הצעותיהם את שלחו הקיצוני, פתרון
לממשלה. הכנסת, לחברי לעתונות, פתרון

 בין המספרי היחס : התנועה חברי כתבו
ל גברים 250 הוא 20—40 בגילים המינים

 בארצות נדיר שהוא יחס נשים׳ 100 כל
ב אונם למקרי גרמה זו תופעה אחרות.
 המוסר. לירידת לפשעים, ניכרים, ממדים

 נשים של המונית עליה עידוד :הפתרון
 גלויה הבהרה חוץ, בארצות פרסום ידי על
 בארצות בחורות, ״אלפי בארץ. המצב של
אור־ היו הגברים, של מזה רב מספרן בהן

כ ו ת ש ו ע  המעבדה מרכז תבור, צבי ? ט
 מרתף׳ באותו השוכנת לפיסיקה, הישראלית

 לתאורו דמה לא השעון, להרכבת והאחראי
 צעיר, הוא, הזקן. המדע איש של הרגיל

המקו הדמות את לחלוטין ונוגד ושחרחר׳
מכשי המלטפת המשקפיים, מרכיבת בלת,
 יליד הוא תבור אותה. לסובב והזרה רים,

 שעמד לונדון, אוניברסיטת בוגר אנגליה׳
 כאזרח לישראל לעלות שנים שלש לפני

 השיגה כחלוץ, הפלגתו לפני ימים 10 פשוט.
 שליד המדעית למועצה רשמית הזמנה אותו

הממשלה. ראש משרד
את לכרסם מתחילה כיום שכבר הדאגה,

 יצטרך זו, שנה במאי השעון כשיושלם :לבו
 ארצות של סימני־זמן לפי יום יום לכוונו
 כוכבים. מצפה בישראל ואין היות זרות,

 ייקלט לא או אחד, יום זאת לעשות ישכח אם
 :להתלונן שוב ברחוב האיש יוכל השידור,
ה במאית טועה שוב ישראל קול לעזאזל,

!״ שניה

הווי .
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 ובעל הפרסומת איש של המפורסמת אמרתו
 נולד דקה ״בכל :ברנום האמריקאי הקרקס
 אדם, בני נוחים כמה עד להעיד באה טמבל״
 למעשי קרבן שבד,ם,לנפול השכל בעלי אפילו
 ביותר. טפשיים הונאה

ש להוכיח תל־אביבי אזרח רצה השבוע

מעשה. בשעת ומארחתו הצעיר
 בעסקיו, ההפרעה עם השלים לא דהאן

 אדירה מהלומת־ראש הנחית זיגל, לעבר ניתר
 מפני גם נרתע לא הוא הקצין. של מצחו על

 במנות אותם כיבד למקום, שאצו ושוטר סמל
דם. פניהם את שכיסו מהלומות־אגרוף של

המש של ניידת מכונית המצב את הצילה
נו חוק אנשי חמשה מתוכה שפלטה טרה

 את ניצל דהאן לדרמתי. הפך הקרב ספים.
 נגח בו, בקיא שהיה בשטח ידיעותיו כל

 שהתאסף, הקהל נשך. באגרופיו, הלם בראשו,
 עמדה נקט דהאן, של ידידיו מקרב- ברובו

בטלן. מוסרית, מבחינה תמך, נייטרלית,
 נידון השבוע עדיפים. היו השוטרים אך
 ידיד השופט ידי על מאסר חדשי 10ל־ דהאן
 תצליח לא בכלא הישיבה כי שחשש הלוי,

ה העבר בעל העבריין על לטובה להשפיע

תבור צבי האלקטרוני השעון כונה
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 באותו עמד כאשר לו. נוגע אינו הפתגם
 לעבודה ללכת כדי דירתו את לעזוב בוקר
 כאשר לבנה. מעטפה הדירה׳ דלת .ליד מצא׳

ל ניר על מכתב (א) : ממנה נפלו פתחה  זו
 יקרים זוגיים כרטיסים שני (ב) ומלוכלך

 שהיה במכתב חובנשצ׳ינה. האופרה להצגת
 ״זו :נאמר וילדותיות גסות באותיות כתוב
 : החתום על ולצרפתיה.״ לך תודה לאות

אלמוני.
 תיירת קרובה׳ אמנם היתד. אזרח לאותו
 חובב הנו כן כמו לבקרו׳ שבאה מצרפת,
האח בגליון כי זכר לפתע מושבע. מוסיקה

 מעשה על קרא )793( הזה העולם של רון
 מיני בכל כרטיסים, השארת :מקובל תרמית
 מקבל ש״הטמבל״ לאחר הקרבן. בבית צורות,

לדי חוזר נפלא, ערב מבלה •1הכרטיסים, את
 שדאגו האלמונים, שאותם מגלה הוא רתו,

 ישאר שלא גם דאגו בקולנוע, בבילוי לו
שנפרצה. בדירה כלשהו ערך בעל חפץ

 של טוב מכר הנו אזרח שאותו מאחר
 של הארצי במטה הפלילית המחלקה ראש

 הופשסטר׳ אפרים מחוזי מפקח סגן המשטרה,
 בתחילה חששותיו. את לו הביע אליו, ניגש
 אולם בבטול. לעדן להתייחס הופשטטר נטה
 את לשכנע ניסה שקט׳ לא הכרטיסים בעל

 ידי על השאר בין האמצעים, בכל הופשטטר
 לבסוף בשבועון. המאמר את לו שהראה

 לדירתו בלשים שני שלח הופשטטר, נאות
למתפרצים. מארב לשים כדי האיש של

 מההצגה. נהנה לאופרה, הלך הדירה בעל
 שרועים משועממים בלשים שני מצא בחוזרו

 ניתנה לא לצערו דבר. קרה לא בכורסאות.
 הנדיב לאלמוני אישית להודות האפשרות לו

לכרטי מחרה הוא עכשיו הנפלא. הערב בעד
ד׳ארק. ז׳אן להצגת סים

פשעים
מוסדית תמיכה דסרסור.

 ערום להיות חייב עבירה לדבר סרסור
 דהאן, (״המלך״) לחיים מסחרי. חוש ובעל

שרירי אתלטי גוף רק היה ,19ה־ בן  ברזל. ו
 עם מנערותיו אחת את הפגיש שבועיים לפני

 דהאן המקובל. המחיר את ששלשל לקוח
 בפרברי נטוש בבית לחדר השניים את הוביל

נוסף. לשלל מקום בקרבת המתין יפו,
 אותה שם עברה הסרסור, של הרע למזלו

 בדאות המשטרה• של חולית־משמר שעה
 העמום האור את זיגל, ברוך הקצין מפקדה,
את תפש פנימה, נכנס החלון, מן הבוקע
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 זו תקופה שתוך נדע ״לפחות העשיר. פלילי
בססק־דינו. אמר צרות,״ יגרום לא

אדם דרכי
לחקירה נעצרו העוסות

הנע שלשת של בבטנם רשרשה הקיבה
 של הראווה חלונות רעבים. היו הם רים.

 ועופות בשר נתחי מלאים היו יפו מסעדות
 אך פיקוח. ללא להמכר שהחלו שחוטים

הגונה. ארוחה לקניית כסף היה לא להם
ץ עברו שלא וליאון, אליהו ליעקב,  ערי

 להיות סיבה כל היתד. לא ,16ה־ גיל את
 הוריהם : ומרים קשים היו חייהם עליזים.

 כי ביקרו, לא הספר בבית במעברות, שכנו
 הם מדי. המבוגר גילם עקב נתקבלו לא

מוכ היו לא לזאת אבל ערב, לשעורי הופנו
מן היה הלילה ; נים לבי מיועד מדי, יקר ז

נערות. אחרי חיזור בקולנוע, קורים
 ליד השבוע, הערבים באחד עברו, כאשר

 ברחוב שיטרית, ויקטוריה של הקטן ביתה
 בחשכה מאומה ראו לא תל־אביב, שלוש.

 אלה היו קולות. שמעו הם אך שהשתררה.
 שפתיים ללקוק שגרמו עופות של קרקוריהם

 היתד. שהמחשתו גאוני רעיון לנצנוץ כללי,
ותרנ כרוזים שני הודו, תרנגולי שני : קלה

 לגבי הדעת על מתקבל שלל הוו אחת גולת
הריקות. קיבותיהם

 צר חדר אל חבריו את הוביל מהר, יעקב
ספו רגעים תוך השיג העיר, שבקצה ועזוב

 זרק מים, מלאהו גדול, וסיר פרימוס רים
שה בעוד ההודו, תרנגולי שני את לתוכו
החדר. בפינת לתורם מצפים הנותרים עופות

 הלחם סבלנות. חסרת היתד. לתבשיל הצפיה
 ריחות נדפו בחלל השולחן, על מוכן היה

 שני המאושר. הרגע הגיע לבסוף מגרים.
ב הונחו בשמן, טבולים גדולים, נתחים
 היבשים הפיות השולחן, על טבחים גאות

לרווחה• נפתחו
השלו את הקפיצו בדלת חזקות דפיקות

 נציגי מדי. מאוחר היה אך הסעודה. מן שה
 ריח חוש בעלי גישוש, בכלבי שנעזרו החוק,

ל המקום את מצאו בריא), (ותיאבון עדין
ברוזיה. קרקור את הכירה שויקטוריה אחר

למתת, נידון לגבי המקובל לנוהג בניגוד
 לסיים הצעירים לזללנים השוטרים הניחו לא
מן האחרונה שלהם, המלכים ארוחת את  לז

ארוך.
״העו :יום אותו נכתב המשטרה ביומן

לחקירה.' נעצרו פות

(״) 795 הזרד ״העולם


