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 ה בשז ביותר היעיל החרקים משמיד ״של״ דיאלדרין
 חב׳ ע״י — לשמוש עתה והוכנס הותאם החקלאות

 מקקים׳ להשמדת הבית משק לצרכי — של־חימיקלים
אחרים. וחרקים פשפשים נמלים,

 ומפתיעה רבה ״של״ דיאלדרין אבקת של יעילותה
 לתקופה נשמרת החרקים על ההרסנית והשפעתה

ממושכת.
פרוטה. 500 המחיר

חקירות
>3.000 בן מינוי
 תת־שר בפרשת הממושכת החקירה משך
 הדיונים על האפילה רוזנברג, ד״ר הרב הסעד,

 אחרת, האשמה המזרחי בהפועל הפנימיים
 לאוזן מטי. נלחשה אשר כמה, פי חמורה

 שר־הסעד, צמרת! ואנשי שורה חברי בין
 בחירוף רוזנברג החב על מגן שפירא, משה
 שמינה שעה ממנו, שקיבל כיוון כזה, נפש

 השמועה, ל״י. אלף 15 של סך לתת־שר, אותו
 על העיבה מקורה, את ידע לא איש אשר

 כסא כי יתברר אמנם אם כולה. החקירה
 את בצל הדבר יעמיד בכסף, נקנה התת־שר

לגולדראט. הח״ב כסא של המכירה פרשת
).837 הזה (העולם

 קיבל לא השר כי טענו שפירא חסידי
 בו השתמש הפרטיים, לצרכיו הכסף את

 בתוך סיעתו של ההשפעה הגדלת לצרכי
ההאש על להגיב סרב עצמו השר המפלגה.

 כך על לכשנשאל אפילו הכחישן לא מות,
ממפלגתו. שלא חשובה אישיות על־ידי

 האפשרית פרישתו על הידיעות עם השבוע,
 בחוגי עברה רוזנברג שלמה ד״ר הרב של

 וועדת־חקירה :נוספת ידיעה המזרחי הפועל
 חוקרת המפלגה, מח״כי מורכבת פנימית,
הוכחות. כל עדיין מצאה לא בפרשה,

רמת־ג?
ת ח ש מו ר הוא ה ש כ מו ה

 רמת־גן, העיר ראש סגן איתן, יונה כשנדון
 ללא־ ששחרר על ל״י, 25 בסך קנס לתשלום
 שלמה לקבלן ל״י אלף 25 בת ערבות סמכות

 בגזר־ לא המאורע חשיבות בלטה בליזובסקי,
החמור. בפסק־הדין אלא הקל, הדין

 שחרר איתן יונה כי בגלוי, קבע השופט
 ממנה ניכר חלק לקבל כדי הערבות, את

 אספקת של מנופחים חשבונות תמורת לכיסו,
 שיוזם הוותיקים לשיכון מחנותו חמרי־חשמל

בליזובסקי. ע״י בוצע העיריה, ע״י
 של גבו את שבר אשר הקש היה פכק־הדין

 הצ״ב סניף ברמת־גן. העירונית גמל־השחיתות
 אילצו איתן, את מתוכו להוציא הזדרז במקום

העיריה. מן להתפטר
נודע, לבחירות, ההכנות בקלתת השבוע,

 הצ״כ בסניף חשוב מקום שוב תופש איתן כי
 מרבית את הקלעים מאחרי מנהל בעירו,
הסניף. ענייני

 של המוניציפאליים העסקנים אחד אומר
 כשהמוש־ לעשות יכולים אנחנו ״מד, : הצ״כ
 בלי ז באמת המוכשרים היחידים הם חתים
ברמת־גך. הצ״כ סניף יתקיים לא איתן

שחיוזזת
ד ג ר ב ־ ־ ב ןג) ק

 ר הגמיש המשפטי, היועץ שהגיש שעה
 נגד ערעורו את כהן, חיים מהיר״ההחלטה,

 (העולם ברגר־קבק במשפט התמוה פסק־הדין
המציגים פרטים נודעו ),914 ,915 ,916 הזה
ה לפני יותר. עוד מוזר באור הפרשה את

 ברגר תרם האחרונות העירוניות בחירות
 מפא״י־ של הבחירות לקרן ל״י אלף ארבעים

 אבא של לבחירתו רבה במידה סייע היפה,
 : יותר עוד מעניין פרט לראש־העיר. חושי
 ישראל לקונסול מפא״י מועמד היה ברגר
 סחר ישראל מקיימת עמן הארצות באחת
 עסקיו, התפוצצות לפני ספורים ימים צנף.
 ורק הפנימיים, הסידורים כל הושלמו כבר

 המהירה התעשרותו מקור של המקרי גילויו
התכנית. את חיסל

 מעשירי־ כיום ברגר, כי כמו־כן, מתברר,
מפו ובנין חנויות בתי־חרושת, בעל המדינה,

 חסר־אמ־ אדם המדינה קום לפני היה אר,
 במצב־עסקיו הפלאי לשינוי ברור רמז צעים.
נת בה ההברחה בפרשת כי בעובדה, נמצא
גולדמן. נתן את שיתף פש,

 חשוב תפקיד שנים משך מילא גולדמן
 בשרות־ שימש לא אך המטבע־הזר, באגף

מס האחרונה. ההברחה תוכננה עת המדינה,
 כיוון הפעם, אותו שיתף שברגר איפוא, תבר,

ב הקשורה עבודתו מתקופת עוד שהכירו
מכס.

 כמויות נמל־חיפה דרך הוברחו שנים משך
 חנות־ היתר, בין לברגר, טבק. של עצומות

בחיפה. טבק

עתונות
ב ת כ בי ה ר ע ה
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 כל את המכסה היחיד הבינלאומי הסופר הוא

 לשום להיכנס שיוכל מבלי הערבי העולם
התיכון. במזרח ערבית ארץ

 העתו־ כשעלה במפתיע. לגראב גם בא הדבר
 לישראל, שנים ארבע לפני הממושקף נאי

 במולדתו בעתונות שנה עשרים שעבד אחרי
 :עבודה במציאת התקשה הצ׳כוסלובאקית,

 בעיקר להעסיקו, מוכן היה לא עתון שום
העברית. השפה את ידיעתו חוסר בגלל

 ליאוש קרוב היה גראב מודעה. על־ידי
 מקצועי בעתון סתמית במודעה עינו כשנתקלה

 במרחק. עתונאי חיפש בציילון עתון : בריטי
 למודעה, ענה להפסיד, מה לו היה שלא גראב,
 ימים כמה כעבור הענין. כל את מיד שכח
 שבעה של שרשרת לייצג רשמי מינוי קיבל

ערב. ארצות ובכל בישראל, בציילון עתונים
 ציילון עתוני : נוסף נצחון גראב חגג השבוע

 ואיטליה. תורכיה ביוון, גם כנציגם מינוהו
 להגשים אלה, ארצות בכל לטייל יוכל מעתה
 יותר, ידועים מעתונאים גם הנבצר חלום

לביש־מזל. חשבוהו שפעם

אדם דרכי
מען ט ח״ ל שק
שי זרקה שבשערה השחרחורת, האשד,

 אחרים קוראים אלפי עם יתד הסתכלה בר״
 לרגל בעתונים שפורסמה העתיקה בתמונה

 מלפני אסתר מלכת נראית בה העדלאידע,
 וזכתה דיזנגוף מאיר ידי את שלחצה דור,

 ציפורה היתד, זאת מזדקנת אשד, לנשיקתו.
ש ,20,־ד שנות של היפהפיה עצמה, צברי

 ל״ הדרך את לפניה פתחה זאת תמונה
מופלאה. אמנותית קאריירה

 הפכה תל־אביב, מפרברי באחד מחלבנית
 מבוקש. לכוכב תימן, ילידת צברי־אסתר,

בהתעמלות, השתלמה לגרמניה, יצאה היא

צברי לשעכר שחקנית
לאינדיאנית אסתר ממלכת

הגר התיאטרוניות הלהקות לאחת הצטרפה
ה לימוד תקופה. אותה של הגדולות מניות

 לגביה היוותה לא ההצגות, שפת גרמנית,
 שפות, בעשר כיום השולטת ציפורה, : בעיה

ב המחזות של הדיאולוגים את העתיקה
כתוכי. אותם שיננה עבריות, אותיות

 הבמה על משחקה רוככת. לוליינית
 כוכב־הקולנוע של תשומת־לבו את משך

ה לצעירה שמסר פון־רבולן, אריך הגרמני,
 הערביות, הנערות תפקידי כל את ישראלית
ה ״המשחק בסרטיו. והאינדיאניות ההודיות

ה העבודה ״הוא השבוע נזכרה קולנועי,״
בעולם.״ ביותר קשה

 השתלמות לאחר המחול. היה הבא השלב
 הדרמתית לסטודיה המסונף המחול, באולפן

 לסיבוב יצאה בברלין, ריינהארט מאכם של
 בעיקר בלתי־רגילה להצלחה זכתה בעולם,

 של האחרונה התחנה חפרסי. השוק בריקודה
הצטיי בו הקירקס, :האמנותיים הגדודים

כלוליינית־רוכבת. בעיקר נה
ה עם חלפו הסוערים האמנות חיי אולם

 לישראל, ציפורה חזרה שנים שש לפני גיל.
 השבוע, היא קבעה משפחה. לעצמה הקימה

 ה־ של הנדודים ״חיי :נצחית אמת בשיחה,
 אולי מתאימים האמנותיות והלהקות קירקסים
ש מה כל דבר, של בסופו צעירות. לנערות
שקם.״ חיי היה רציתי

917 הזה העוגם


