
במדינה
מתנדבים

ל תי פ ה ה ב כ ש
 לערימות הדומים בני־אדם, של סוג ישנו

 תוך דועכים משתלהבים, הם :חציר של
 )57( פורצקי משה הוותיק החייל קלה. שעה
 ההתנדבות להבת : לפתיל יותר דומה היה

ושלום. מלחמה בימיי אחיד, בקצב בו בערה
׳*פו עלותו לאחר שנה, שלושים לפני עוד
 פרוץ עם בהגנה. פעיל משה היה לניה,

המת ראשוני בין היה השניה, מלחמת־העולם
 הבכור, בנו עם יחד הבריטי, לצבא נדבים
 הקשיש גילו למרות רב־טוראי, לדרגת הגיע

 מלחמת־ בעת המעורערת. ובריאותו )42(
 חרושי- הממושקפים, פניו נראו העצמאות
 שפרצה חטיבת־השרון, אנשי בין הקמטים

ורמלה. ללוד
בצבא. חבריו עליו אמרו !״ דם לו *יש

פורצקי מתנדב
דם לו היה

 עוד :המובנים בכל דם לו היה ובאמת
 משה ייסד הבריטי הצבא מן שיחרורו לאחר

 פעמים, 28 מדמו תרם תורמי־דם, אגודת
מדאלייודזהב. קיבל

בת נתקלו פעילותו על בו נזפו רופאיו
אמות לא תדאגו, ״אל :חייכנית שובה

חייל.״ כמו משמרתי, על אמות במיטה.
פורצ־ ׳משה של נבואתו נתקיימה השבוע

 להשתתף יצא חאקי, מדי לבש הוא :קי
 משה חור. לא בתל־אביב, ההתנדבות במצעד

 עליו, האהובים הדגלים בצל מהתקפת־לב מת
כחייל. הצבאית, התזמורת לקול

דת
ת פ ק ת ר ה דו פי

 בעל פנים, חיוור צעיר התכונן השבוע
בהת לפתוח קילו) 41( ביותר ירוד משקל

 ברק, משה הצייר :משמיציו על מחץ קפת
אזר תביעה להגיש עמד צומו, את שהפסיק

 ד״ר מעריב, עורך נגד פלילית וקובלנה חית
*א בפרסום אותו להאשים קרליבך, עזריאל

דיבות. של רב מספר שהכיל מר,
 עורך : מתאים משפיט בנציג בחר אף ברק

 דוידסקו, נורתה) (משפט אלימלך פא־ ח דין
 את להתקיף : מטרות שתי למשפט קבע

ביש הראשונה הפעם זו ולברר, קרליבך,
 במה על המפגר חוק־הנשואין בעית את ראל,

 המטרד, את ישיג כי בטוח היה הוא משפטית.
קסטנר־גרינוולד משפט גם ״הרי : השניה

 בעלות בעיות לבירור מצויינת במה מש ש
לאומית.״ חשיבות

א ט א ט מ ש ה חד ה
אמי את — היטב״ מטאטא חדש *מטאטא

 הרב להוכיח רצה זה נושן פתגם של תותו
 בעצם נסים. יצחק החדש הספרדי הראשי
 התערב החדש לתפקידו הוכתר בו השבוע

השפעתו כוח כל את הפעיל נסים, הרב

 להיות שעמד • המוות לאחר ניתוח למנוע כדי
בכ שנתקבל הקיים, החוק במסגרת מבוצע

 עם עמוקה קואליציונית בהתחשבות נסת
ש הדתיות. המפלגות ט ס ד | ש | ן י 1 1ש

נתו הדתיות ״המפלגות :נסים הרב טען
 מסוגלות ואינן מדיניות קנוניות בתוך נות

 היה הרמז הדת.״ מגן תפקיד את למלא
 זה תפקיד לקחת אומר נסים הרב :ברור

 בקידום וקיצוני נמרץ גורם להוות עצמו, על
בישראל. הדתית הכפייה

עתתות
ה מ ח ל ת מ ני פו ל ט

 היומון בעל רייכנשטיין, פרידדיך ד״ר
 כי בטוח היה הגרמנית, בשפה היום ידיעות
 להעלות, סירב שכרם שאת עובדיו, שביתת

 המבוסם עיתונו, את ביותר. בו תפגע לא
 שיעה לפי להוציא אמר תרגומים, על ברובו

עצמו. בכוחות
 שיטות על משהו שלימדו עובדיו, אך
 הפרו הלונדוניים, מחבריהם שביתה ניהול

 הכרזת לאחרי מיד : זה רעיון של ביצועו את
 של היחיד הטלפוני הקו נחסם השביתה

 המערכות מכל עיתונאים ידי על היום ידיעות
 מנעו ?״, שלומך .מה :הרף ללא ששאלו

 למערכת הידיעות אספקת את כך ידי על
המושבתת.

 על הודיע רייכנשטיין, נכנע הלילה בחצות
העובדים. עם למשא־ומתן להיכנס הסכמתו

מעילחז
ב ב ל ה !

 מכסיקו כובש הספרדי, קורטז של טענתו
 לב במחלת חולה הוא כי ,16ה־ במאה

 והר חזרה לרפאה, יכול הזהב שרק אנושה
 התל- המחוזי בבית־המשפם השבוע פיעה

 פקיד של סניגורו חדיש. בגילגול אביבי
 אשם שנמצא פורת, שלמה משרד־הפיקוח

 תמורת לירות אלפים עשרת בקבלת
 טען החוק, לגדר מחוץ ייבוא רשיונות הוצאת

 אינ-ו ומצבו לב, במחלת חולה .שולחי : בחום
כבית־הסוהר." לשבת לו מאפשר
 כנראה עניינה קנת מקס השופט את אולם

,לא :הוא פסק המדינה. בריאות יותר
המ בריאות... במצב הפעם להתחשב אוכל
 באמון מעל ופורר. בפקידיה אמון נתנה דינה
ש שלוש לבלות יצטרך חולה־הלב זה.״
 לאוצר ל״י 5000 להחזיר בבית־הסוהר, נים

 לבי שברון לו להביא שעלול מה — המדינה
יותר. עוד חמור

משפט
ה עזרה י ו פ צ - ת ל ב

עז השבוע, קיבלו, הישראליים העבריינים
הישרא המשפטנים בלתי־צפוי. ממקור רה

 הזה (הטולס שכרם העלאת על שנאבקו ליים,
 נוטפות שעות לעבוד שלא החליטו ),910
נוסף. תשלום בלי

 עבריינים, שבעה : מדהימה היתר, התוצאה
 ידעי תל־אביביים, שופטים בפני שהובאו

״.לא השיבו ההחלטה, על  כאשר נמרץ, !
 פנו השופטים באשמה. מודים הם אם נשאלו
 להביא לבקשם כדי התובעים, ספסלי לעבר
 בריא־ הנידו הם ריקים. אותם מצאו עדים,
 — השבעה כל את שיחררו במרירות, שיחם

הוכחות. מחוסר

תחבורה
סטס ¥401$?

 השבוע, הופתעו תל־אביביים נוסעים אלפי
 חבושי קשישים אנשים אליהם פנו כאשר

 שהוצגה לזו דומה בשאלה כובעי־נהגים,
 .לאן : הקדוש פטרום על־ידי הנוצרי לישו
?״ בא אתה ומנין ? אדוני מועדות, פניך

 שקיבלו מובטלים, עשרים היו השואלים
 חג• לרגל במשרד־התחבורה זמנית עבורה
על מקיף משאל עריכת :העבודה הפסח.

 אזרחי של המקריות או הקבועות, נסיעותיהם
 של יעילה הצבה לאפשר כדי תל־אביב,

התח לחברות השונים. לקוים אוטובוסים
 לקוות יסוד היה המשאל, עורכות בורה,

ראשון דומה, משאל :חיוביות לתוצאות
 כבר בחולון, מה זמן לפני שנערך מסוגו,

 אוטובוסים, של משביעת־רצון לחלוקה א הב
צפון־תל־—חולון :חדש קו להקמת גרם

אביב.

 : התערב בו הקודם המקרה על נוסף •
 בושריאן אהרון הנער של גווייתו ניתוח

).910 הזה (העולם

 מצומצם. תקציב גדולה-לכעלי משפחתית לכביסה
ערבול. של כעולם היעילה השיטה לפי מנקה

ה ח י ת ר ת מ ט ב כ מ ך ו ו ה ת מ ת כ ו ק ד
2־־. מחירה 8 י 5 י דןבל ל )מ מ ולל5( ב

ה ג י ש ה ק ל ר

: תל ב י ב א  
: ה פ י ח

: ה י נ ת  נ
:תקוה פתח

: ת ו ב ו ח ר  
 לציון: ראשון
ת מ : ר ן  ג

! ד ו ל

: ה ל מ ר
: ן ו ל ו ח

 ה! י צל ר ה
: סבא כפר

: ■י ן ו ל ק ש  א
: שבע באר

ת ו מ ו ק מ : ה ב ם י א ב ׳

 רח יוסף, שלומקוביץ
 בע״מ, .ארז״ רדיו

 .לילינג״, בימ״ס
 אברמוביץ .אמזיה״

 שלמה, ונקרט
 זילברבאום,

 וולף, אחים
 משה שלינגבאום

 ש., כרמלי ״אילת״
 לוד״ ״אלקטרו
 מלץ את רוזנגרטן
 זאב, גרינבאום

 שמואל, כץ
 אלכסנדר, קפלן

 פנחס, אדמוני
חשמל חנות לבנון,

 חשמל חנות 107 אלנבי
 57 הרצל רח׳
 13 הבנקים רח׳

 21 הרצל רחוב
 29 ציון חובבי רח׳
 עוזר חיים רח׳
אור ע״י ,161 הרצל רח׳

4 ביאליק רח׳

 88 הרצל רח׳
 41 הרצל שד
 51 שנקר רח׳

 26 סוקולוב חשמל, חנות
 חשמל חנות
 10 חדש מסחרי מרכז

14 רח׳

אמריקאיים פטנטים לפי בישראל מיוצרת

912 הזה העולם
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