
 דבר של בסופו הסכום הורד הדדי הסכם
 סופית הוסרה — דולארים אלפים לשלושת

 — בארץ מפלגתו הבינמפלגתי. מסדר־היום
 לפי לסוכנות החזירה — המזרחי הפועל

 עבור ל״י 1,300 היינו ״שער־המוסדות״,
 ודטנר עליו שהוסכם הסכום את דולאר, כל,

 לו שהובטח לאחר ארצה, יחזור כי הודיע
למשפט. בישראל יועמד שלא

 !משפחתו מחוץ־לארץ הוחזרה בינתיים
 כתב בעולם מסעותיה אודות אשר דמנר, של

 ד״ר הסוכנות של השופט־החוקר בשעתו
 ואף ולילה, לילה אלף סיפורי נ־ר נחום
למ הסכומים הושגו מניין להסביר תבע

חזר טרם עצמו דטנר אלה. סעות.מופלאים

לירושלים
 לו לערוך החליטה מפלגתו אומנם,"אולם

מפו דירה עבורו סידרה כערכו, קבלת־פנים
 בצפון התנועה של הלורדים״ ב״בית ארת

 יגור ושם משפחתו שוכנה שם תל־אביב,
הוא. גם

הח ריקות, בידיים לחזור שלא כדי אך
 אירופה, דרך מפרס ארצה לשוב דטנר ליט

 יהיו שעסקיה חברת־ייבוא, שם לא׳רגן
מזון. חבילות משלוח בעיקר כנראה

 נדחה דטנר של שובו כי נודע, השבוע
 חברתו, ענייני סופית יסדרו אשר עד שוב׳

בעולם. שלו פרטיות בעיות כמה וכן

 היתר בין כלל אשר ניר, ד״ר של תיקו
 בני כלי־כסף־וזהב משלוחי על האשמות

 וכיוצא זר מטבע מעשי קילוגרמים, מאות
 ל־ יצטרף סופית, איפוא, ייסגר, — באלה

הגנוזות. המעילות של הגדולה ערימה

עתוגזת
העדשה קול

בפי הניסויים אודות מפורטת בכתבה
הח לא בארצות־הברית, פצצות־מימן צוץ
 תצלום במחנה הצבא שבועון השבוע סיר
 עבור במיוחד שהותקן הנרחב התא של

מש גם סופקו להם והעיתונאים, הצלמים
 לא שעיניהם כדי מיוחדות כהות קפיים

 באותו היה במקרה, לא או במקרה תיפגענה.
ל נושא השאר, בין עצמו, במחנה שבוע

 קרובים עתונות צלמי של חריפה תלונה
ה אלה :פחות נוח ביחס והזוכים יותר

בישראל. פועלים
 הקשר לישכת בהם נהגה הצלמים, לטענת
 יום ובאפלייה. בזילזול לעתונות הצבאית

 את השבוע דבר צלם ביקש למשל, אחו,
 אודות כתבה בצילום הקשר יח-דת עזרת
 בסירוב נתקל הצלם עזה. בגבול המצב

 הופיעה מכן לאחר קצר זמן אולם מוחלט,
 הופיעה, לא היא הסירוב. למרות זאת כתבה
 ב־ הופיעה היא השבוע. בדבר אומנם
 עתון כל כמו בשוק ״הנמכר עתון במחנה

אחרים.״ שבועונים עם ומתחרה אחר
ה הגיע לשיא צלמים. כלי טקסים

בורמה בדרן
ה ללישכת במכתב הצלמים אמרו זילזול,

ברמת־ באיצטדיון צה״ל מיפגן בשעת קשר,
הצל מספר את הגבילו הצבא שלטונות גן.

 רשות בנתינת ״ראו תנועתם, חופש ואת מים
 שבסופו לכך גרמו אישית״, טובה לצלום

להח אחד פה הצלמים החליטו דבר של
 מעטים צילומים שרק המיפגן, את רים

העתונות. דפי אל הגיעו ממנו

 יונהגו שבעתיד מקווים ״אנו : הם איימו
 להבא גם ניאלץ אחרת משופרים... סידורים

 לא בהם בטקסים השתתפותנו על לוותר
ב תפקידנו את למלא אפשרות לנו תנתן
 לאוזן טוב סיכוי להם היה חופשית.״ צורה

 הישראלי העסקן אין הכל, לאחר :קשבת
בעתון. תמונתו את לראות שונא הטיפוסי

עבח־ה
מקנת לרא שאלה
״לעבודתה כץ שושנה המורה ״תוחזר !

 קירו מעל באדום כתובת השבוע זעקה
 ב־ רמז דוד על־שם בית־הספר של החיצוני

 אשה עצמה, הכתובת גיבורת קריית־שלום.
 סמי- מזכיר החיצון שמראה ,25 בת צעירה

 רב זמן מקדישה שאינה משכילה נריסטית
 חמורת זמן אותו ישבה חיצוני, להידור

 שביתת־ שובתת פנימה, הספר בבית מבט,
 שהועד התפקיד נגד התקוממות תוך שבת,

לפיה חדשה, לשיטה נסיון שפן לשמש : לה

ב עבודתו ממקום אדם לפטר יהיה אפשר
הפוליטיות. השקפותיו גלל

סמי את שנים שש לפני שסיימה שושינה
 פרשה מפ״ם, חברת אז היתר, הקבוצים, נר

הצ הסוציאליטטי, השמאל מפלגת עם ממנה
למק״י. עימד, יחד טרפה

 מפקחי בעיני לצנינים היתה זו עובדה
 שעברה בשנה עוד שניסו ,משרד־ר,חינוך

 יפה המנהלת, לפטורים התנגדה אז לפטרה.
שו של היעילה ״עבודתה :שטענה אפרת,

מהש סובלת אינה ח׳ כיתה כמחנכת שנה
הפוליטיות״. קפותיה
 פעיל בורשטיין, אביגדור החליף השנה

 המנהלת את וקצר־הרואי הקומה נמוך מפא״י
 שפוטר המנהל, של הראשון מעשהו אפרת.
 אליו לקרוא היה בלוד, ספר מבית בזמנו

פעי את תפסיק כי להזהירה שושנה, את
 כי רבה,'אמרה0 שושנה הפוליטית. לותה
 בזמנה תעשה מה לה לאמר יוכל לא איש

הפנוי.
 קפא לא בורשטיין לקרן־קיימת. כפף

לה החינוך משרד את הכריח שמריו, על
ה עצמו הוא היה בה חקירה, וועדת קים
 הוועדה בחקירת נשאלה שושנה החייה. רוח

 אספת כסף ״כמה :ביותר משונות שאלות
 ?״ קיימת לקרן בכיתתך שעברה בשנה

ו מק״י חברת בהיותך כי חושבת ״האינך
תלמי על לרעה משפיעה את טובה מורה

ז״ דיך
 העיקרי הבסיס היתד. האחרונה השאלה
 ארבעה כי שטען המנהל, של לתלונותיו
 לאחר שנה הצטרפו שושנה של מתלמידיה

ענ הקומוניסטי. לנוער כיתתה את שסיימו
 טרח לא הוא :במרירות שושנה כך על תה

 לתנועה־ שהצטרפו הנערים מספר את לספור
לצופים, או המאוחדת

 מכתב שושנה קבלה מכן לאחר שבוע
שר־ר,חי בידי חתום חסר־נימוקים, פטורים

 הזדרזו לא יותר מאוחר בתאריך גם נוך•
 המנהל הסברים. לתת החינוך משרד אנשי

 החינוך משרד מוחלטת, בשתיקה התעטף
 כעבור לשיחה השואל את לקבל מוכן היה

שבועיים.
 ו- אישית בהסתה פתחו ואנשיו המנהל

והו שושנה של תלמידיה אולם מפלגתית,
 על כתבו התלמידים אחרת. חשבו ריהם
 הביאו !״, שושנה את רוצים ״אנו :הלוח

הבכו בחגיגות להשתתף סרבו פרחים, לה
 אחת אולשינגר, שושנה אומרת בלעדיה. רים

מת אני אך מפא״י, חבר ״בעלי :האמהות
 טוב. מורה של פוליטיים לפטורים נגדת

 שרת פר$יץ שושנה תהיה ומחר במידה
 אנשי מורים תרצה, אם תפטר, והיא החינוך,
?״ זו בדרך נגיע היכן עד מפא״י.

שפט מ
מום ח• המיני הכר ה

 בכתב־התביעה צויין כך — מהיר״ ״בדיון
 (רומק) ראובן נגד שנתיים לפני שהוגשה
 הירושלמי. המחוזי המשפט לבית גרינברג

 דיבה בהוצאת רומק הואשם בה התביעה,
לשע גבוה משטרה קצין סלומון, חיים על
תמו יציאה היתרי מסדר הוא כי באמרו בר
השבוע. להתברר סוף סוף החלה תשלום, רת

 משפט שהתחלת בלבד, מקרה אולי זד, היה
 של גניזתו עם אחת ובעונה בעת באה זה

 בו המשפט נאשם, אותו נגד אחד משפט
 העתיקות לחנות בפריצה רומק הואשם

 התביעה מעדי רבים אולם בירושלים, מדיין
ה לח׳י תחת רומק נגד העידו כי טענו בו

משטרה.
 הודה לא 2 מספר המשפט פתיחת עם
 פרקליט סגן חסון, ומשה בהאשמה רומק

 :הראשונים עדיו שני את הביא המחוז׳
חי בשעתו שערכו ההברחות- מדור שוטרי

 פרטי על נסבה החקירה הנאשם. בדירת פוש
 רומק אמר שהתקיים בשעה אשר החיפוש,
 הוא לו. המיוחסיב הריבה דברי את כביכול

 טען סלומון, מצד התגרות זה בחיפוש ראה
 הקמת על בו להתנקם החליטה המשטרה בי

 ועל אבו־גוש גולי למען הציבורי הוועד
 גרע־ מלכיאל למען הציבורי בוועד פעילותו

לעיל) (ראה וזאלד
 גדוש שהיה לאילם, נכנס ההפסקה לאחר

 המחוז פרקליט אבו־גוש, ותושבי עיתונאים
 משפט בניהול סגנו את הדריך תל, אמנון

 — תמיר שמואל על־ידי מיוצג השני הצד בו
 : התוצאה ביסודיות. תל התמחה בו נושא

ל להגנה התביעה בין חריפות התנגשויות
החזית. כל אורך

 עצמו, השופט היד, שקט שנשאר היחיד
)12 בעמוד (המשך

נו ואו שרת
יחד״ תמיד הם ״אצלנו

00 •* 
נו ואו אשכול

 אינה בחורה איזו
להתחתןז?' !רוצה

 לקבל רוצה אינה כלה ואיזו
 הלחץ סיר את כמתנת־נשואין

ש ״פלאלום״, מתוצרת ״בזק״
 בלי מודרני מטבח כיום אין הרי

ו נוח משוכלל, מכשיר־בשול
 חוסכת את בעזרתו זה. מהיר
 הבישול מזמן 50ס/ס עד ממש

הדלק. ומהוצאות

 הלחץ ושסתום הבטחון פקק
 בשימוש. מלא בטחון לך נותנים

ה לטיבה ערב ״פלאלום״ סמל
התוצרת. של מעולה

ים בגדי

ותר  שניה מבכ;ל י
 בארץ הגדול המבחר

והוכח ראה
 בע״מ שלם י. ד.

 108 אלנבי רחוב :תל-אבים
: ה פ י  39 יפו רחוב ח

העיריה בנין : ירושלים

(2) 920 הזה העולם


