
 העסקנים השתמשו לא הכרך, לחופי בניגוד
 :ניו־יורק בנמל הנהוגים באמצעים כה עד

 באפריל קיימו זה במקום מתנגדים. הריגת
 חייהם את סיכנו חיילים שאלפי שעה ,1948

 ימים, עשרה של כללית שביתה בחזיתות,
 של הפועל הועד את כך על״ידי הכניעו

החשמל. חברת הנהלת ואת ההסתדרות
 לפחות — קצר הכרך חופי אל הגשר אולם

 פרטית פלילית בתביעה התובע צודק אם
 בית בארכיון לשנה קרוב זה אבק האוספת

 פועל הוא התובע בתל־אביב. השלום משפט
 הירשהורן, אברהם החשמל, חברת של קשיש

 מנהל של תפקיד 1952 בראשית שמילא
 המתח עמודי את ציבעה אשר קבוצת־הצבעים,

 :הירשהורן טוען הדרוש. במחוז הגבוה
 הו־ את הפר פסח, זלמן זה, בתפקיד סגנו

 שליחת על־ידי למשל המפורשות, ראותיו
 תוך מתח, תחת שעמד עמוד לצבוע פועל
 שתיזקף קטלנית תאונת־עבודה לחולל כוונה

 ההנחה, עצמו. הירשהורן של אחריותו על
פעל שהנאשם : בכתב־האשמה פורטה שלא
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הבחי לקראת הדרוזיים הקולות בציד חשוב
רות.

נכים
ה מ ח ל מן מ שו ב

כקב בארצות־הברית ידוע היה קיי ארתור
 משוכללים. כבישים וסולל בונד,־ערים לן׳

 :לגמרי אחר בשטח שמו נודע בישראל אולם
 למען לפעולה הוקדשו שנותיו 56מ־ רבות

 שא;זף ודעד, בראש עמד הוא העברי. היישוב
 עם פיסק, אוניות־מעפילים, לציוד כספים
 של ניכרות כמויות מלחמת־העצמאות, פרוץ
לצה״ל. נשק

 : חדשה בפעילות קיי פתח שעבר בשבוע
 להקמת דולאר אלף 200 לתרום החליט הוא

 מלחמת־ של נכה כל יוכל בו בית־הבראה,
 בשנה. שבועיים לבלות והשיחרור העצמאות

 חרו־ פניו על בכף־ידו בהחליקו קיי הסביר
 לעסוק משתוקק נכה ״כל :שי־הקמטים

גופו, את המכסה בשומן להילחם בספורט,
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ם שעי פ
ריש ויטאמין
 גן־תנזר קפה בקרבת הרחובות הצטלבות

ל מצויין מקום ומתמיד מאז היתה היפואי
 על השתלט ראשון וממתקים. גזוז מכירת
ש ),43( בנון שמואל בולגרי עולה המקום

 קבוע, לדוכן להפכו ניסה נייד, קיוסק פתח
 יעקב שני, בולגרי עולה רשיון. קיבל לא

 יותר, טובים קשרים בעל היה ),31( פרנג׳י
 מן מתחרהו את סלק רשיון־עבודה, קיבל

 העביד נכנע, בנון המשטרה. בעזרת המקים
 הביא פרנג׳י אך יותר, נידח למקום עגלתו את
 גם אותו סילק העירייה, פקחי ידידיו, את

משם.
 הופיע הוא בנון. של סבלנותו פקעה הפעם
 נעץ אקדח, שלף ערב, לעת למחרת, במקום

 נתפס לברוח, ניטה פרנג׳י, של בבטנו כדור
 : עדת־ראייה אמרה ושבים. עוברים על־ידי
 — ריש לויטאמין פי ויטאמין הפך ״הפעם

לרצח״. וגרמה כמעט הפרוטקציה

החי
ת מדיניות לי א ב לו ג

 היומון על־ידי שנערכה בהגרלה בתל־אביב,
 הישראלי משרד־החוץ זכה מנוייו, בין דבר

עברי. בגלובוס
א צ ת מין מ מינו א

 אופנוע לבחון בוחן־תנועד, יצא בחיפה,
 שהתנגש לאחר לבית־החולים, הועבר חדש,

אופנוע. על רכוב בשוטר־תנועה,
ת שת* דו לירדן ג

 א־דיפאע העתון דרש העתיקה, בירושלים
 לעד־ מחחרה עדלידע לארגן ירדן מממשלת

קנאתו. את שעוררה התל־אביבית, לידע
ח די סו פ ש ד רו בג
 פורט־על־כיגור קבצן התבסס בתל־אביב,

 את המציג קולנוע, של פתח־היציאה מול
 של לבטיהם את המתאר רפסודיה הסרט

צעירים. גאוני־מוסיקה
ה טי ר ק מו ד ל ה פ ד מ כ ל

 המקומי העלון דרש נחשולים, בקיבוץ
 שהוכח לאחר מתפקידו, יתפטר אלוהים כי
 טרם בשילטון שהוא השנים 5715 במשך כי

 של והגיונית צודקת חלוקה לארגן הצליח
הגשמים.

למצלמה) <פונה רוזנטל אברהם אסיר-אושיויץ
. מוכרת דמות —

מהירשהורן. להיפטר שרצה דים,
בחב הגבוה המתח לתעלומת כבד. לחץ

 הירוד המתח תעלהמת נוספה החשמל רת
 חלה עצמו שהשופט רק לא בבית־המשפט.

 חלה הנאשם בא־כוח שגם אלא פעמיים,
 :כה עד דחיות של כולל סך הנכון. במועד

פעמים. חמש
 תמיר, קסטנר) (משפט שמואל פנה בינתיים

 מקלף, מרדכי רב־אלוף אל המאשים, בא־כח
 לברר לו הציע החשמל, חברת הנהלת חבר
הפ שמדינת־ישראל האיש אולם העניו. את

 נאמן די היה לא צה״ל, את בידיו קידה
 בורר־יחיד. למנותו שסירב ועד־העובדים, על

 הועד כי החברה עובדי לוחשים בינתיים
בחשבון. שהובאו העדים על כבד לחץ הפעיל
 לברר הבורר היה יכול מה : ברור לא

 בנסיון- האשמה שימשה לא כה עד ולפייס.
 בנמל כמו ולפיוס. לבוררות עילה לרצח

 הישראלית, החשמל ברשת גם כן ניו־יורק,
 בירור היא האוירה לטיהור היחידה הצורה

משפטי.

דרוזים
□ נאמני□ תלמידי

 ישראל מדינת של קיומה שנות שבע במשך
 רבים, דברים הדרוזיים הכפרים יושבי למדו

 בשבוע הדתית. הכפייה תורת את גם ביניהם
 עוסופיה הדרוזי הכפר נכבדי הוכיחו שעבר

ה הסיעות של נאמנים כתלמידים עצמם את
 למשרד־הדתות, פנו הם :היהודיות דתיות
ב היושבים הנוצרים, 500 על לאסור דרשו

*. חזירים לגדל כפרם,
 כדאי לא : לדרישה נענה טרם משרד־הדתות

 מיעוט בגלל אחד מיעוט עם להסתכסך היה
גורם יהפכו החזירים כי ברור היה אולם שני.

 אכילת באיסור מחמירה הדרוזית הדת *
היהודית. מאחותה פחות לא •חזיר

 בריאים. אנשים עם להתמודד רבים, לעיני
 כל ללא להתעמל האפשרות לו תינתן עתה

פחד״.

כי ר ד 8*38י אדם ״
שיך הוא ש ימ פ ח ל

פר להבטחות האמין לא רוזנטל אלימלך
 כי נודוורוד, הקטנה, ההונגרית העיירה נסי

 רצה הוא לרעה. ביהודיה יגעו לא הגרמנים
 אן לרומניה, כולה המשפחה את להבריח

 אברהם אביו, מצד עזה בהתנגדות נתקל
 נתרכך ממושך וזיכוח לאחר רק רוזנטל.

 : בעצמו לדרך יצא שאלימלך הסכים האב,
 יהודי תמיד היה אתך. יהיה ואלוהים ״לך,

גאה״.
לה הצליח אלימלך .1944 בשנת זה היה

הא הצבא עם לנודוורוד חזר לרומניה, גיע
 וסבתו הקטנים אחיו אמו, כי גילה ם,די

נודע. לא האב גורל לתאי־הגאזים. נשלחו
 הוא ההריסות על לקונן נשאר לא אלימלך

 באלטלנה, לישראל עלה אירופה, על־פני נדד
 חזר, מעלה־העקרבים, דרך בסלילת עבד

 לעצמו לכבוש ניסה לחל־אביב, יותר, מאוחר
מרים. הזמרת אשתו עם יחד הבמה, על מקום

הפו הקונסוליה פני על בעברו החודש,
אלי טימר התל־אביבי, אלנבי ברחוב לנית
מתצ באחד :תדהמה מרוב מקומו אל מלך
מזו במסגרת שהוצגו מחנה־אושוזיץ, לומי
 אברהם :צנומה־מוכרת דמות נראתה גגת,

רוזנטל.
בתמ-נה, להתבונן אלימלך שהוסיף ככל

לכ מיהר הוא חי. אביו כי בטחונו גבר כן
 אל הופנה קרובים, לחיפוש המדור אל תוב

 אפילו נואש אמר לא הפולני, האדום הצלב
רוזנ אברהם השם כי תשובה שקיבל לאחר

 מצאתי לשווא ״לא : ברשימה נמצא אינו טל
״אבי את לחפש אמשיך התמונה. את !

 הקונסוליה פקידי הוציאו שעבר בשבוע
 מסרו המסגרת, מתוך התמונה את הפולנית

מאושר. כמעט היה הוא לאלימלך. אותה

ה ד ד פ ה ת־ ב קי
 הפרד, בבטן נמצאו כפר־גליקסון בקיבוץ

 ברגים, 4 מסמרים, 8 שחיטתה, לאחר אלפא,
לשקים. גדולות מחטי־תפירה 2ו־ אומים 2

שינים ד ולמל חי א ה ת קוו ת
 את טור״סיני פרופסור דחה בירושלים,

 לאקאדמיה לקרוא אישים כמה של הצעתם
 הדבר כי בטענו מלשנה, בשם העברית ללשון
הכינוי את האקאדמיה בחברי להדביק עלול

מלשינים.

שידות מונית
 לכך לב חובב סטטיסטיקאי שם בתל־אביב,

 בירושלים הנושאות חברא־קדישא, שמכוניות
 ובחיפה פרטית מכונית של הלבך המספר את
מצויי מכונית־משא, של השחור המספר את

 מונית של הירוק במספר זו בעיר רות
ציבורית.

תמרורים
 משנה אלוף הראשי הצבאי לרב נולדה.

 (ראה שניה בת חיה, ולאשתו גורן שלמה
אנשים).
 אהרן ד״ר של וחמש הששים יובל נח,וג

 לישראל הלאומי הבאנק ממנהלי אחד בארט,
 שטרות על הופיין, זיגפריד עם יחד והחתום,

הישראליים. הכסף
 מי לוי, שבתי של השמונים יובל נחוג.

 המאג• שלטון בימי חיפה עיריית ראש שהיה
הלישכה של ימים לאורך כבוד נשיא דאט;

 והמקובלים הזזופשינז הבונים של הגדולה
ישראל. למדינת

 הבעלים אחד מוזכז, וואלטר ד״ר נפטר.
 דובק לסיגריות בית־החרושת של והמנהלים

 הגדולים הארכיאולוגיים האוספים אחד ובעל
 לעיריית שנים ארבע לפני שנתרם כישראל,
 הארץן למוזיאון להפכו מנת על תל־אביב
 בלאו־ווייס הציונית הנוער תנועת ׳ממייסדי

 בביתו מהתקפודלב, ,63 בגיל בגרמניה;
בתל־אביב.

913 הזה העולם

ה ת ע מ

דורש כל לרשות

-פלייערס״י

 המפורסמות הסיגריות

 מאנגליה עתה שהגיעו

למכירה ככר נמצאות

מקום ככל

סבתא. חד.״ את אס
 מימי תמונותיו את לנכדיו תראי

 יפה כמה יראו שנכדיך בכדי הנערות
בתמו המשפחה וכל היית. ומקסימה

והד צלום צרכי מצלמה, תשמח. נות
אצל תקבלי רכה
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