
 ביתך במשק יותר הרבה לעשות תספיקי
 בעזרתו •בזק״. לחץ בסיר תבשלי אם
 הבישול, זמן מחצית עד חוסכת את

 וגם הדלק מהוצאות 407כ־ס מקמצת
והמינרלים. הויטאמינים על יותר שומרת

במדינר.
)5 בעמוד (המשך

עוב היו אחרים שרבים בסרטים הבחין החדות
 ראה הוא אליהם. לב לשים בלי עליהם רים
 לצילומי־סלא, אפשרויות מקום בכל

מצלמה. לו היתד, אילו מצלם היה אותם
 לו היתד, המושבע הצלם רתכינת חוץ

 בבלתי־ האמין הוא : נוספת תכונה לפרידמן
 בחובם טומנים החיים כי האמין הוא אפשרי.

ב כמו לאדם, לו לקרות יכול הכל הפתעות.
 ללא אמריקאי, חי בו מיליון׳ בן שסר סרט

 שטר בעזרת כמיליונר ימים חודש פריטה,
 מסרט נהנה פרידמן לסרסו. יכול לא שאיש

 בהוד אמונתו את חיזק הוא במיוחד, זה
המקרה. מלכותו

ר ט ש ע. לא ה ר פ  קיה. הגדול והמקרה נ
 ברחוב בהלכו וחצי, חודש לפני אחד יום

 של סנקם־צ׳יקים פרידמן, מצא ברמת־גן, מעגל
 לא שטרות 10 נותרו בפנקס אלרן. בנק

ה כגיבור עצמו הרגיש פרידמן משומשים.
 הוא רגליו, תחת מונח היד, העולם סרט.
לכבשו. יצא

 הבס־ וסקק המשוכלל השסתום
בשי מלא בטחון לך נותנים חון

 ערובה .פלאלום״ בסמל מוש•
ימיו. ולאריכות המוצר לטיב

לררי_ן סיר /4ק1ב
לנס פלא

 במקצת שינים היו זאת בכל החיים אולם
הראשו החנות בעל סווין. מרק של מסירטו

 1 רסינה מצלמה לקנות פרידמן ביקש בה נה
 הצ׳קים, פנקס את הוציא פרידמן תשלום. דרש
 המוכר. לידי מסרו ל״י) 187( מהם אחד מילא
 בעל גם טענות. ללא ההמחאה את קיבל הלה

 ל• האמונה באותה התייחס השעונים חנות
 זהב שעון לו מכר פרידמן, גיבור־ההרפתקה

 184( נוסף חסר״כיסוי שטר תמורת דוקסה
 ההרפתקן חתם השנייה ההמחאה על ל״י).
פריבאום• יצחק :בדוי בשם

שי ללא נשארו שבפנקס השטרות שאר
 קולנועי לסיפור קץ שמה המשטרה מוש•

 שופט־ בפני פרידמן עמד השבוע זה. ישראלי
 בן יוסף השיער, כסוף התל״אביבי, השלום
ה לבית־הדין התיק את העביר אשר חנוך,
ב פרידמן ישב ההמתנה בעת לדיון. מחוזי
 דוגמתו את בחן הסרוג, בחלון הסתכל שקט,

ב היתר, לא שיב המצלמה אך הפוסוגנית.
ידיו.

אדם דרכי
ח יין מ ד ה ת א ח ס ה

ב תי ס אויר ,נ י ני ל  ב
 המשרדים; טלפוני

 66801 חל־אביב
 3471 ירושלים

66926 חיפה

7

ן היח שו א הו

1 1 1 0 1 6,

 כה ברירה בפני עמדו מעטים אנשים
 בחודש עמד שבפניה זאת מעין אכזרית

 בוקש בארץ ג׳מלי. אל אסעד חורקי שעבר
 השל־ חיפשוהו השכנות בארצות רצח, עבור
 ואילו ישראל׳ לטובת פעילות בגלל טונות

 בעקבותיו שוטטו התחבא, שם מקום בהרים,
צמאי־נקם. -גואלי־דם
 שלוש לפני פגשו חורקי של המר גורלו

 שחרחר גבר של בדמותו בפקיעין, שנים,
 .31ד,־ בן חיר פארס נאיף בשם ותמיר

 חורקי של חייו עליו שפרו יום לאותו עד
 הגבול את גנב העצמאות במלחמת :הדרוזי
 בקרבות, הצטיין לצד,״ל, התגייס הסורי,

 בצבא- שנים שלוש לאחר סמל. לדרגת עלה
 לו נשא בטחוני, לתפקיד שיחרר הקבע
 לבנון,ילידתגו,וחטובתעורבהירתאשד,

בפקיעין. עמה יחד התיישב
 הוא, גם פקיעין חושב חיר, פארס נאיף
הע חורקי, של בביאוגרפיה פחות התעניין

 עד אשתו. של חמודותיה את יותר ריך
 בו בוגדת אשתו כי חורקי גילה מהרה

 חורסיש, לכפר לעבור ניסה הוא בהעדרו.
 לו נותרה לא בעקבותיו. בא נאיף אולם

להו לשלחה אשתו, את לגרש אלא ברירה
בלבנון. ריה

שבו לפני זאת. לו לסלוח יכול לא נאיף
 התנפל בכפר, חורקי כשעבר מספר, עות

 חורקי לחנקו. והחל בפניו, לו ירק עליו,
 יריבו את לדקור נאלץ פגיונו, את שלף
 שעות ואחר מחרחר נפל נאיף להשתחרר. כדי

 להרים, ברח חורקי נשמתו. את נפח מס&ר
נפש. כרוצח מבוקש

 למפקדו עצמו את שהסגיר לאחר השבוע,
 לשופטים, סיפורי את סיפר בצה״ל, הישיר

 לארבע ג׳מאלי אל חורקי רדוף־גורל נידון
מאסר. שנות

חיים דרכי
ר ד ת ונויד ס ו הי ל

 מדודים בצעדים חצר, )59( פייליג יוליוס
 המיועד בשביל שלא בחיפה הרצל רחוב את

 מכדי בהרהורים שקוע כשהוא להולכי־רגל,
 שוטר של הזועם למבט דעתו את לתת

 על הופתע הוא למולו. שנשלח התנועה
את פניו מול למצוא למדרכה, כשעלה כן,

חצים 3
 מהומות. פרצו הפנפת כשערי

עאוכדיהיוהמצביאיםגדולי
למראההתרגשאלוןיגאלצות.
וכמכונת-הבפלה,מודפסכרוז

זיע■העתיקהמירושליםידיעה
מ-ואילוהארץ.כדוראתזעה

בקעבאר-אורהלידמחנה-ריכוז
--------מפתיע קול

קרה זה
ו975ב־

 ב- השניה הכתבה את קראו
 המעוררת• הסנפציונית, סידרה

הגל-כאחדשתתפרסםמהשפה,
הזה״.״העולםשלהכאיםיונות

 קנס לשלם שחייבו לבן־המצחיה השוטר
אחת. לירד, של

 לפתע להתווכח, ניסה התרגש, פייליג
 שהחוויר השוטר, ארצה. צנח כסיד, החוויר

 ניסה למונית, מיד קרא מפייליג, פחות לא
 אולם החולים. לבית פייליג את להעביר

 התלונה זו היתה המועד. את איחר הוא
 יוליוס נגד שהוגשה והראשונה האחרונה

 החוק, שומר האזרח גרמניה, יליד פייליג,
לס היד, יכול שלא משום משבץ־לב שמת
 מכל הנקי שמו והכתמת כשלונו את בול

רבב.

שראל כל י
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 השבוע המליטה שריד מקיבוץ דליה הפרד,
 76 היד, הלידה בשעת שמשקלו בריא עגל

 עגלים. במשקל עולמי שיא קילוגראמיב,
 בסיס- כה עד ידוע שהיה ביותר הכבד העגל
 הגיע העולמית המקצועית הבוקרים רוח

קילוגראמים. 74 למשקל
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התוכ את השבוע השלימה ירושלים עיריית
 על-ידי שתופעל פנימית מרכזיה להקמת נית

 מסוג נוספות מרכזיות יוקמו בעתיד עיוור.
לחסרי־עיניים. תעסוקה לספק מנת על זה

םיתמחר
 מפקדו ),36( רמז אהרון לאלוף ;ולד.
 וכיום • לישראל האוויר חיל של הראשון

 ומפעילי סולל־בונה של האדם כוח אגף ראש
 :השלישי ילדם ריסה, ולאשתו מפא״י צעירי

בת.
 פרופסור של 60,־ד הולדתו יום נחוג.

 יליד אדלר, אהרון שאול (לפאדאזיטולוגיה)
 במגע לראשונה שבא אנגליה, וחניך ליטא

 כקצין במחקרן.התפרסם, סרופיות, מחלות עם
 העולם במלחמת שרת בה בעיראק, רפואי

 המפוזרים הפרופסורים אחד אדלר, הראשונה.
 אחד גם הוא העברית באוניברסיטה ביותר

בעש אור ראו מחקריו שלה• המפורסמים
 הביאו לרפואה, בינלאומיים עת כתבי רות

 כסייארה מזה זה רחוקים כה למקומות אותו
ה בים ומלטה המערבית באפר-קד, ליאונה
תיכון.

 האסיר שירות מסה ראש רמז, אהרון •
 לישראל האדר חיל למפקד הפן הגנה, של

 אלוף־אוויר. דרגת בינתיים, שבוטלה בדרגה
 לס־ ח״ם שמיר, שלמה — לפיקוד יורשיו

 נשאו טולקובסקי, דן כיום, החיל ומפקד קוב
אלוף. של התואר את

919 הזה העולם




