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 מתנת- לי יש יקרים, וכותבים קוראים
:בשבילכם חנוכה

 למיניהם העורכים עם וויכוחים אחרי
לשכ אמתכם, אני׳ הצלחתי, זו, במערכת

 פרוטה 500 של הסכום על לוותר נעם
ה כהוצאות עד־כה ששימשו, בבולים,

התכתבות.
לחיי הנחה לעשות בידי עלה בתחילה

 אלי לפנות אחד כל יוכל כעת, לים.
? לא־כן מצדי, נחמד הוצאות. כל ללא

 משהו: מכם מבקשת אני לכך, כתמורה
 לי, ידוע ? המדור את לגוון דעתכם מד.

 שונים נשואים ואפילו שחברויות למשל,
 מצאו מכם מעטים ורק באמצעותי, נולדו
 שאני מאחר כך. על לי לספר לנכון

ה שאינני בטוחה ואני מטבעי, סקרנית

 מה להם שיש אלה כל את אבקש יחידה,
 מדורי באמצעות ההתקשרויות על לספר

 ספורות במילים זאת שיעשו ותוצאותיהן
 את לציין רצוי אפשר. אם !בהומור,
 השתמש בו המקורי הסידורי המספר

המתכתב.
 הצלחו־ על דווקא לספר חייבים אינכם

קוריו על גם לספר יכולים אתם תיכם,
 בחיוך, עליהם שעוברים כשלונות זים,

בהתכתבות. שאירעו בלבולים או
 המלא בשמכם לחתום חייבים א־נכם

 יכולים שביניכם הביישנים הווידויים. על
בשם־עט. לחתום

 אותי למתוח מישהו דעת על יעלה אם
 — נבראו ולא היו שלא דברים לי ולספר

 עשוייה שאינני משום (א) לי אכפת לא
 וץב) אותי, למתוח וקשה אלסטי מחומר

 בתנאי — לבלופים התנגדות כל לי אין
מוצלחים. שיהיו

 עם גם הבא בשבוע להתראות ובכן,
להי חייבת שרותי ומאחר משל?ם. חומר
 מדור את חלילה מפסיקה אינני משך,

בר לקבל ואמשיך להתכתבות, המודעות
מכתביכם. את צון
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אטיתיות דנטל נעלי . ערכלנשפים נעלי . לקרניכל ערם נעלי

פובדדר כעלי
1 סירקין פינת 11 בוגרשוב תל-אביב,

 החדישים וכצכעים הסוגים מכל נעליים של גדול מכחר
היותר

 הן הטוב. הטעם בעלות רק מבקרות 60 את תמצאנה עדין טעם בעלות •
 בגזרות נעליים טעם בטוב מוצאות וורשאי, הנעליים בסלון מבוקשן
וה הלבוש לפי ובצבעים חדישות הכי דואג וורשאי סלון .48 אלנבי ברחוב

 נעליים להזמין גם אפשר האישי. מעם הרגל. לבריאות גם אלא ליופי רק לא
אצל הצבעים ובכל הרגילים במחירים לחנוכה. גדול מבחר וורשאי בסלון

טעם. טוב אלנבי ברחוב טעם טוב בחנות •

הלבשה
ולגברות לגברים צמר אריגי של גדול מבחר

בילר את בדאון
 מובחרים צמר אריגי
43 בנימין נחלת תל-אכיב,
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גב לאוסנת האלגנטי המסחר בית •
 (ליד 6 בן־יהודה ברחוב ויקטור רים

 דוגמות של עשיר מבחר הכין מוגרבי)
 וצמר. קורדרוי חולצות של מקוריות

 מעילי ויקטור אצל למצוא גם אפשר
 וצעיפים סוודרים ולגברים, לגברות גשם

מידה. ולפי מוכנים מכנסיים, נקי, מצמר

רהיטים
 פסנתר שולחן הכולל נאה קומפלט •
 סלונית וספה כורסאות שתי אגוז, מעץ

 ביותר והמקורית החדישה בדוגמה כפולה
 אושיג־ הרהיטים בחנות לראות אפשר
מקש לכך נוסף .56 הרצל ברחוב סקי
 ושינה אוכל לחדרי ריהוט מערכות טות

חנות של הראווה חלונות את אינטימיים
אושינסקי.

 זוזוכסקי א. לרהיטים החנות •
 של חדש מודל מציגה 39 הרצל ברחוב

 מבד וכורסאות ספה : נחמדה סלון פינת
 מודתי. שולחן עומד שבמרכזם פיקאסו

 גם למצוא אפשר זהוכסקי א. אצל
 עם אגוז מצבע שולחן להול, קומפלט

 צהוב או אדום מרופדים כסאות ארבע
טעמך. לסי

עממיים. במחירים לחנוכה עשיר מבחר
למ תוכלי לחורף גברות מכנסי •
 ברחוב ברומכרג אצל במיוחד צוא

 הגברים. מכנסי על נוסף — 6 שינקין
עצ תוצרת מייצרת ברדמכרג החנות

§ביותר. החדישות בגזרות מית

רהי של ביותר חדישות דוגמות •
המס בית מכין עצמית מתוצרת טים
 ברחוב לווינענזיין לרהיטים חר

 בענף ביותר הוותיקים מן — 43 הרצל
 חדרי נוחים, אוכל חדרי בארץ. הריהוט

הז ולפי מוכנים וספריות ספות שינה,
 ביותר המשובחת העבודה מן — מנה

לוינשטיין. אצל תמצאי
 פר- של המרווח הראווה באולם •
 למצוא תוכלי 78 בן־יהודה ברחוב קש

 חדר : ריהוט מערכות של גדול מבחר
 ספות עם סלון פינות אינטימי, שינה

ה הסגנון מן יפים מזנונים אלגנטיות,
 הזמנות מקבלת פרקש החנות אחרון

הבית. רהיטי לכל

רומק נאשם ינוכסקי, פרקליט
ת כדאי לא טוב־לב להיו

משטרה
זהב שד 3ד

 ישנן זהב. של לב יש ישראל למשטרת
 ה־ ,האזרחים את הרודפות בעולם משטרות
למ כדי עדים המשחדות משפטים, מביימות

 ישראל אולם אויביה. נגד שקר עדות סור
 היא אלה. מכל הרחוקה במשטרה התברכה

 למצבם החרד פילנטרופי, מוסד כל קודם
אומללים. טיפוסים של הנפשי

ב מתפארת היתה צנועה פחות משטרה
 צעיף פרשה ישראל !משטרת אולם זו. עובדה

 הן שלה. פעולות־הצדקה על ענוותנות של
 השופט כשניגש במקרה, רק השבוע נתגלו

ראו במשפט פסק־דינו את להוציא הירושלמי
 לשעבר קצין־המודיעין גרינברג, (״רומק״) בן
 מפקדי של וותיק ואויב בירושלים לח״י של

 כראוי, להתפעל במקום אך הבירה. משטרת
לשו קרא ססק־דינו, את הנדהם השופט דחה
 בתוך במשפט פתח חדשים, עדים של רה

משפם.
ר ק ב. ש כז  עמוד־ היה רוזנברג יצחק ו

 טען הוא רומק. נגד התביעה של התווך
 יחזיר לא אם להרגו איים רומק כי בעדותו

 הזה (העולם עצומה ריבית בתוספת חוב, לו
 שרוזנברג זאת, לעומת טען, רומק ).936

ש המשטרה בידי בובה רק משמש משקר,
 כמה לחסל הבטחתה תמורת אותו קנתה
נגדו. שנפתחו פליליים תיקים

 בירושלים המשטרה שקציני נכון ״האם
 סניגורו אז רעם ו״ הבטחות לך הבטיחו

ינובסקי.* דניאל עורך־הדין רומק, של
רוזנברג. העד לעומתו צעק !״ וכזב .שקר
 גם לקיים יודעת ישראל משטרת אולם

 לגורלו חרד מקציניה אחד להבטיח. מבלי
 ונכמרו דחוק, היה שמצבו רוזנברג, של

 מאיבוד להצילו לו, לעזור כיצד רחמיו.
 ירושלים משטרת קציני ? חס־ושלום לדעת,

 הלוואה לו לתת : התשובה את בדיוק ידעו
 בשוק כי 3־/״ של בריבית לירות 1500 בסך

 כזאת מצוקה כיום שוררת הישראלי הכספים
 נאלצות הגונות וחברות קיבוצים שאפילו

 ,507־ עד 3370 של בריבית הלוואות לקחת
לשלמו. מסוגל היה לא רוזנברג שהעד דבר

זאת את גם ? ל״י 1500 לוקחים מניין

■0■■■ מוכנת אינה מצרי□
)3 מעמוד (סוף

 המצב סן להסיק יכולות וצרפת) בריטניה
:הבאות המסקנות את

 — מצריים על עולה עודנה ישראל •
 בנס־ הן — יחד גם ערב מדינות כל על ואף
בציוד. והן במוראל הן הצבאי, יונה
 ה־ לגבי הן בתוקפו יישאר זה מצב •

ה המוראל המוראל. לגבי והן הצבאי נסיון
לו זו שמדינה מפני עדיף יישאר ישראלי

 נכון שאינו דבר הקיר, אל כשגבה חמת
 טובה החזקה הרי לציוד, אשר מצריים. לגבי
עדי לישראל לתת עשוייה הנשק של יותר
הבאות. לשנים הקרקע על פות
ה מפני לחשוש מקום יש לישראלים •

 שינבע המצרי כוח־המחץ של הסופי שיפור
 מבחינה אולם המצרי. חיל־האויר . מהגדלת

 מסוסי־ מאשר יותר המפציצים חשובים זו
(בג־ הסילוניים. מטוסי־הקרב וביחוד הקרב,

 את לקחו פשוט הם :ירושלים קציני ידעו
העומ הקרנות מן המדינה, מתקציב הכסף

 משטרת־ של הארצי המטה לרשות דות
ישראל.

 היו הקצינים אולם עדינה. עיסקה
 העדינים רגשותיו פן חששו הם עדיני-נפש.

 המפוקפקים, העסקים בעל רוזנברג, העד של
 פשוטה הלוואה לו תינתן אם להיפגע עלולים

 מאד, מסועפת עיסקה אירגנו כן על במישרין.
הסוואה. של רשתות כמה עטופת
 ח וו מל קופת למנהל הלכו קצינים כמה
 טוב, מפא״יי מוסד העובדים, של וחסכון
 את לתת ישיבות כמה אחרי אותו שיכנעו

 בישראל כי תחילה, סירב המנהל ההלוואה.
 הלוואות מחן נגד חמורות הוראות קיימות
 הסכים הוא המדינה. למשק מועילות שאינן

 אותו את לבנק הכניסה שהמשטרה אחרי רק
הסכום.
 נרשם יותר, עוד העד רגשי על לשמור כדי

 יי מקצ אחד של אשתו שם על הפקדון
 העד. סל לאשתו ההלוואה וניתנה המשטרה,

 רוזנברג דינה לגברת הכסף ששולם ביום
 לפרידי הגבוהים המשטרה מקציני אחד ניגש

סודר. הענין אם בהתרגשות שאל הבנק,
 רוזנברג העד עשה מה עכורה אווירה

 שונות. סברות יש כך על י זה בסכום
 איתר, עצמו, רומק של סברתו היא מהן אחת
רוזנ : לשר־המשפטים במכתב השבוע שלח
 שהיה אחר, לעד גדול סכום שילם ברג

 בנין את למוטט רומק, לטובת להעיד צריך
 אותו וויתר התשלום, מן כתוצאה המשטרה.

הופעתו. על בלתי־נעים עד
 טוב־ בין קשר שום היה שלא מאליו מובן

 של עדותו לבין ירושלים קציני של הלב
 המדינה פרקליט להיפך, ריימק. נגד רוזנברג
 השביע טען (אך ההלוואה את מראש שאישר

 ממנו העלימה אותו, רימתה המשטרה כי
 הכסף) את סיפקה עצמה שהיא העובדה את

 ישבי זאת בכל מפורש. כתנאי זאת העמיד
המש של במטה־הארצי קצינים כמה השבוע

 הירהו־ הירהרו הירושלמית, ובמפקדתה טרה
נוגים. רים

 אפופת העכורה, האווירה כי הבינו הם
 ישראל, במדינת השוררת המכוערים, החשדות

פילנטרופיות. לפעולות נוחה אינה עדיין

 המצריים שדות־התעופה בין הקטן הטח־ח לל
 כי מחברי־הדו״ח סבורים ישראל, ערי לבין

ה מאשר יותר לישראל יזיקו המפציצים
 מטוסים נגד ללחום כוחם כל אשר מינים,

אחרים.)
 לטעון יכולים הישראלים אין כלל, בדרך

 מסכנת כשלעצמה הצ׳כית עיסקת־הנשק כי
מו הישראלים היו אפילו אולם בטחונם• את

 להסיק אין הרי זו, בעובדה להודות כנים
 הסדר להשיג אפשר שכיום המסקנה את מזה

ערב. מדינות לבין ישראל בין פוליטי
 עוד כל להתקיים תוסיף סכנת־המלחמה

 להפיץ חשובים ישראלים מנהיגים ממשיכים
 על מכה ימיר להנחית מוטב כי הדעה את

הצב שעדיפותה עד לחכות מאשר מצריים,
ההיס מן נהגית ישראל תרד. ישראל של אית

 עי־ על שומרת שזו מפני המלחמתית טריה
 של הכסף זרימת את ומעודדת העם רנות
לארץ. הגולה יהודי
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