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בעולם
ארצזת־הבדית

ברח לא האלוף
 למאסר שנידון גרץ, תיאודור פורץ־קופות

האמרי השוטרים בפי מכונה היה עולם,
 לא השומרים אלוף־הבורחים. בשם קאיים

של הנועזות בריחותיו פרשת :הגזימו
 ברחבי בתי־סוהר של שלמה משורה גרין

 לעשרה חומר לשמש יכלה ארצות־הבריר.
בלשיים. רומאנים

 ת־אולור כי דומה היה שעבר בשבוע
 המרכוי מבית־הסוהר גם להימלט יצליח

 בוססון בקרבת מאסאצ׳וזטס מדינת של
מחב ושלושה הוא לאחרונה. הועבר אליו
 לבית־ הגניבו אסירי־עולם, 'הם אף ריו,

ה אגף על השתלטו אקדוח־ם, שני הסוהר
 סו חמישה לקחו הגדול, הבניין של משרדים

 באם להמיתם, איימו ערובה׳ כבני הרים
 המקום את לעזוב השלטונות להם יניחו לא

מפריע. באין
 האול־ מן התעלם בית־הסוהר מפקד אולם

 תקווה להם אין כי למורדים הודיע טימאסום,
ה אחד ייפגע אם כי הכריז לחופשי, לצאת

 כיסא־החש• על ארבעתם כל יועלו סוהרים,
מל.

 הזעיק הוא בהכרזות. הסתפק לא המפקד
 הציב מבוסטון, ומשסרתית צבאית עזרה
 התכונן ,אגף־ד,משרדים בקרבת כבד טאנק

 לשחרר במטרה. האגף על כללית להסתערות
בני־ד,ערובה. את

 הספיק בינתיים ספדי־קפה. עד שיחה
 הלומדת ),16( טובי בתו, אל לטלפן גרין

 לה סיפר הוא בוסטון. של המכללות באחת
 כרסו את ממלא בנעימים, מבלה הוא כי

 י־ בקלפים משחק שבמקום, המזון במלאי
 סוב־ ממנו ביקשה כאשר לרדיו. מאזין
 גרץ אמר ולהיכנע, אמה ועל עליה לחוס

 החופש יקירה. מאד, .מצטער :בפשטות
 בהילחמי למות מוכן אני מכל. יותר לי יקר

עליו.״
 בעניין, לשיחה האזינו הצרים השוטרים

 מכשיר לשמש יוכל הטלפון כי למסקנה הגיעו
הוצ כבר קלה שעה כעבור מצויץ. שיכנוע

 :טלפוניות בקריאות המורדים ארבעת פו
 ציבוי ונציגי ם עתונא כמרים, רופאים,

 לחוט אותם לשכנע ניסו ליבם, על דיברו
בני־ד,ערובה. וחיי עצמם חיי על

 ב־ השידולים כל על גרין השיב תחילה
 העסקנים הציעו כאשר אולם תקיף. ״לא'
המ משא־ומתן, נ־הול לשם משלחת לשגר

 זמנכב, את מבזבזים .אתם :בריטון כים
אתכם.״ להיפגש מוכן אני אבל

 לא המשלחת כי התברר במהרה אולם
ש לאחר קלה שעה לריק. זמנה אר. בזבזה
המש אנשי עם חבריו ושלושת גרץ שוחחו

 המזווה מתוך שנלקח קפה, ספלי על לחת
ל המורדים טלפנו בית־הסוהר, מפקד של

הו מוניטור, סיינס נריסצ׳ן העתון מערכת
כניעתם. על דיעו

 אלוף־הבו- אמר שטות,״ מעשה ״עשיתי
 היינו לא כי לי ברור .עתה במרירות, חים

 לכפר מוכן אני בחיים. מכאן לצאת יכולים
 עיני שתי רשתיות את ולתרום פשעי על

לניתוח.״ הזקוק לעיוור,
לש זקוקים השוטרים היו לא בינתיים

בני את רק רצו הם גרין. של עיניו תי
 הה הטעונים. האקדחים שני ואת ד,ערובה

אותם. קיבלו
יוזן

תשכנע המלכת
 במלחמת־ פתחות המרחב שנשי בשעה בה

נ במרחב) (ראה הנשים ריבוי נגד מצחה
 •מסוג מאבק היווני רומליה מחוז נשי הלו

 הן :בנישואין קשור היה הוא שאף אחר,
הנדוניה. חוק ב־טול את דרשו

ה באמצע עוד ביוון נתקבל הקשוח החוק
 לפיו היום. עד שונה לא שעברה, מאה

 להיות להינשא, המתכוננת נערה, כל חייבת
וה מסויים. בלתי־נד, או נד, רכוש בעלת
למ הכלה חייבת החתונה לפני :מכל גרוע
 נפוליונים תמורת הרכוש מן חלק כור

 מטבעות־ את ולהגיש סובריינים או תורכיים,
לבחיר־לבה. הזהב

 ביוון נוצר כאשר העולם, מלחמת לאחר
 מועקת הפכה פנויות, נשים של גדול עודף
 שער נשוא. בלי עד גדולה הנדוניה חוק

 סוב־ לאלף הגיע מעלה, מעלה עלה הנדוניה
 ברווקו־ להשאר נאלצו רבות נערות ־׳־יניס.

 למנזרים. נכנסו התיאשו, אחרות רבות תן.
 רומליה, במחוז המצב היה ביותר קשה

בנות מרבית של הנדוניה :דליל־ד,גברים

 הררית, אדמה בכברת הסתמכה המחוז
לקנותה. רצה לא איש אשר

 הסדר לא נואשו, לא רומליה בנות אולם
 •, בירושה להן, בא ליבן, אומץ במנזרים, רו
 כינוסים. כינסו נמרצת, בפעולה פתחו הן

המקו המועצות ראשי על כבד לחץ הפעילו
מיות.

 א.ר ד,נשיי הלחץ נשא שעבר בשבוע
 אל פנו ראשי־עיריות 17 :הראשון פריו

 לפעוי־ ממנה ביקשו יוון, מלכת פרדריקה,
 היי רומליד, נשי חוק-ד•,נדוניה. לביטול
 לקראת הראשון הצעד זד, היה כי בטוחות
 תדע .המלכה :מהן אחת אמרר, הניצחון.

אשה.״ היא גם הרי המלך. את לשכנע איך

החי
ברשת ד*

 דגון אברהם של נישואיהם נערכו בחיפה,
רשתי. ושרה

המפוזר הפאר,יד
 העירי" התנועה נפסקה הודו, בקאלקוטה,

 הסאקיי שהודיע לאחר שעתיים, למשך נית
 שני את שכח הוא כי למשטרה סינג ראם

האוטובוסים. אחד בתוך המאולפים נחשיו
תל-אביב שושנת

 משך המונים שצבאו לאחר בירושלים,
 כהנא, האמרגן של משרדו על שלם יום

 שהגיעה התורכית, ללהקה כרטיסים ביקשו
 המבה־ של כוונתם כי כהנא גילה לישראל,

איסטנ שושנת המוסיקלי למחזה היתד, שים
דו־רה-נז׳. תיאטרון על־ידי שהוגש בול,

צפוד״הנפש
 במכוניתי פלדמן ישראל נסע בתל־אביב,

 צום׳' את הפעיל המרכזית, התחנה בקרבת
 נקנר לדין, הובא הכוח, בכל המכונית

שהס לאחר פרוטה, 100 של סמלי בסכום
ו״ לצפור נפשי צורך .הרגשתי : לשופט ביר

פטור אינו מגנב הגונב
 מועד, פורץ שהתלונן אחרי בתל־מונד,

ל פרצו אלמונים כי בבית־הסוהר, היושב
 ורהי״ בית כלי גנבו התל־אביבית, דירתו
 שני המשטרה עצרה לירות׳ 400 שערכם סיס,

בפריצה. חשודים

תיאום חוסר
 שהודיעה לאחר הגיטאות, לוחמי בקיבוץ

 ץד.ש יש שריפה של במקרה כי המשק הערת
 סידור־ד,עבודה, חדר שליד הבאר, במי תמש

 מקולקלת הבאר כי החברים מן אחדים נזכרו
משנה. למעלה כבר

למהדרין בשד
 חדרי מסעדת הודיעה קאנאדה, בוויניפג,

 בי היומית, בעיתונות במודעות־ענק הבר
 יהודיים מאכלים רק ללקוחותיה מגישה היא

כשרים.
ז שחור שתוא אמר מ׳

 שחור־ אדם אל ברמן אברהם ניגש בחיפה,
 מחביי לאחד אותו חשב ברחוב, שעבר עור

 בארץ. המבקרת הכושיים, הזמרים להקת
 קיבל כאשר הופתע אוטוגראף, ממנו ביקש

 מבלבל אתה .ימה :צחה בעברית תשובה
!״ מחבש יהודי אני ? המוח את לי

הצביעות חטא
 בעל-מסעדה, המשטרה עצרה בתל־אביב,

הגי לפני ירוק, בצבע צהובה אפונה שצבע
מד הסבר מפיו קיבלה ללקוחות, אותה שו
 התיאבון, את מעורר הירוק .הצבע : עי

״בעיכול הפרעות מונע !
בתכנית דא

 ז׳אקליד מאלפת־האריות, הופיעה בפאריס׳
 את שיעשעד, ד,קרקסים, אחד בזירת נמו,

 לאחי■ מתעלפת צנחה בלהסוטי־גבורה, הקהל
הס הפינות, אחת מתוך קטן עכבר שפרץ
לשימלתה. מתחת תתר

מכיסך סיגריה טול
 שלמת נסורי־קרתא, איש ניגש בירושלים,

 ■ממי.׳־ דרש בשבת, שעישן צעיר אל גודראט,
 לאח־ בזעקות נמלם הסיגריה. את להשליך
 לתוך הבוערת הסיגריה את הצעיר שהסל

שלו. הקאפוטד, מכיסי אחד

מפורס היו רומליה מחוז מנשי אחדות •
 ננד ב־ירד בפועל השתתפו בגבורתן, מות

.19ה־ ריסאה בראשית שפרץ התורנים,

903 הזה העולם


