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 עתיקה חסכון קופת
כמת שנה 2000 מלפני

יוגי. אוצרי בית כנת
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לעתיד. החסכון בחשיבות אדם בכי הכירו

 פות־ לישראל לאומי בנק של בח תכנית
הצבור. הוני בל כפני החסכון שערי את חת

הקרוב. בסניף לפרטים שאל
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 ביתד ולבני לד לספק המדינה כידי טיי הכנסה למס תודות

 ודואר. ככבישים וכלה וחינוך מבריאות החל שרותיה את
 ההכנסה מס משרדי כל יהיו המסים משלמי של לנוחיותם

 חובך, שלם אחה״צ. 5.00 שעה ער הארץ, בכל פתוחים
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וריהביליטציה• ,מסג רפואית. התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד
סד________ מו בערב 9 עד פתוח ה

במרינה

שוקר ואליהו שושנה
מטורף הגיון

)9 מעמוד (המשך

 לרחוב מזרחה שמאל, מצד שלישי ספסל
בן־יהודה.

ה יוסף, של המגורים בתנאי בהתחשב
 העץ ספסל על בלוי במזרון מסתכמים

 הציבורי, האשפה פח בצד לבישול ופתיליה
 למצב מיוחדת סיבה נראית שאינה הרי

 מדי הסמרטוטר את הפוקד העליז הרוח
 בקבוקי שלושה גמיעת לאחר אולם ערב.

 אני בעצמו לעצור עוד יכול הוא אין יין
 לא אם שלי. הבילוי זה — לשיר מוכרח
! אשתגע אשיר

ל זמר בין הכלבים. בשמסתלקים
מבע קצת גם להשיח זוהר אבן מוכן זמר

 סמר־ בשביל מחורבן היום המצב : יותיו
 שש אפילו להרוויח היה אפשר פעם טוטרים.

 הזבל אוספי — היום אבל ביום, לירות
 דאגות מלבד לבדס. הכל לקחים העיריה של

 בעיות־שיכון. גם יוסף את מעסיקות פרנסה
 הנאצים, משבי משוחרר כחייל חזר מאז

 לפתור הצליח אצבעו, נקטעה שם מקום
 מקומות אוטובוסים, תחנות בעזרת זו בעיית
 עזוב לול — ולאחרונה לנצרכים מחסר,
־פסח. בחג גורש משם הבתים, אחד בחצר

 בית וחניך צפת יליד יוסף, לו קנה כיום
 ספסל על מגורים זכות דיסקין, היתומים
 מתגלח מתעורר, הוא בבוקר בשש בשדרה.
ה לסיבוב יוצא עץ, על התלוי ראי בעזרת

 שב, הוא ערב עם סמרטוטים. לאיסוף יומי
 ולחם, תה ביצים הכוללת ארוחת־ערב מבשל

 הנאספים הסביבה כלבי עם לשיחה מתפנה
 אלי, באים הכלבים ״כל בהמוניהם. אליו

מסכן.״ באמת מי יודע הכלב
 את פוצח הוא הכלבים גם כשמסתלקים

גסת־מלל. בשירה פיו

ם עי ש פ
שכן ר ה ה חז ת בי ה

ב שמונה שוקור לאברהם היו בבגדאד,
 ערביים, פורעים בידי נתפר מהם אחד נים.

אב היה לכן, הוריו. לעיני הקיר אל הוטח
ביש בחלקם שמחים שושנה ואשתו רהם
 בי בטחו הם ודלותם. עניים אף על ראל,

לבניהם. איש עוד יתנכל לא בארץ־הקודש
הסכ כי השניים נוכחו מספר ימים לפני

 ב־ אילת ברחוב אפילו לילדיהם אורבת נה
 השימוש מבית שבקעו צעקות תל־אביב.

 בפתח בעמדה ממטבחה. שושנה את הזעיקו
מט שני בעומק ביי■ שהיא ביי׳־השימוש,

אב את שושנה ראתה קרש, מכוסה רים
 לוחץ לשעבר, שכנה ),25( חאגימת רהם

שבקדש. החור דרך שבלט קטן גוש על
 כל ),3( אליהו בנה של ראשו היה הגוש

הבור. בתוך היה כבר גופו
ה כשהועמד השביע, שלי.״ לא ״הילד

 לו היה כי הוברר לחקירה, הצנום צעיר
 בין הכוללים, טירוף מעשי של ארוך עבר

ני החוקרים אביו. את לחנוק נסיון השאר,
 בה שדר לדירה חדר ׳מדוע מפיו להוציא סו

 בבור־ אליהו את לטבע ניסה שנתיים, לפני
הוריו. נוכחות למרות השופכין,
 לקוי היד, רפואית הבחנה שלפי הצעיר,
 בצלילות־דעת התגונן טירוף, סוגי בארבעה
 ואפילו לבית בכלל נכנסתי ״לא מתמיהה.

 פעם ״אף חוקריו. לשאלות ענד, לחצר.״ לא
מסתכל לא ואני שלהם הבנות על תשבתי לא

שו עם יחסים שום לי היו לא בכלל. בהן
ש נכון לא פעם. אף בה נגעתי לא ; שנה

 ממנה.״ שלי הילד הוא אליהו
 הוא החוקר. את שיכנעו לא טענותיו

 בלתי־ באופן לגרום נסיון בעוון לדין יועמד
אחר. של למותו חוגך

כיר תז
עו המשטרה. גגד ההאשמות ה )

שע של שורה חשף )953 ,953( הזה לם
המש של הארצי למטה הנוגעות רוריות

 בקרב הירוד המוראל על הצביע טרה,
נכונות. ההאשמות כי היודעים השוטרים

 הבדלי המפקח כינס השבוע
 המטה כבנין המשטרה של

 שד בנס כתל־אביב הארצי
 הודה המחוזיים, המפקחים כד
 במשטרה עמוק משכר קיים בי

המת ״שורת מגילויי כתוצאה
ד הוא הזה״. ו״העולם נדבים״

 להרים בדי נמרצת פעולה רש
המוראל. את

כ כינסו המחוזיים המפקחים
ה של כללית אספה מחוז כל

 את להוות אותם ביקשו קצינים,
 באסיפות גילו הקצינים דעתם.

 הפגינו למטה, עויין יחס אלה
 המאשימים. עם אילמת הסכמה

¥ ¥ ¥
 )950 הזה .(העולם הירדן. האויב:

 פוליטית התקפה לפתיחת תוכנית הציע
 אה לחסל במגמה ירדן, על ישראל של

 פלש־ מדינה להקים ההאשמית, הממלכה
 ולרכוש בישראל הקשורה תינאית־ערבית

בריתה. ובנות ,מצריים של ידידותה את
 רמאללה רדיו הודיע השכוע

לכ מצרית תוכנית קיימת כי
סעו בין לחלקה הירדן, את תר
 (צפון סוריה עקבה), (מחוז דיה
 עצמאית- ומדינה הירדן) עכר

הירו המופתי בחסות כביבול
שלמי.

¥ ¥ ¥
 רבות בהזדמנויות החושך. מנגנון

הבי מנגנוני על פרטים הזה העולם גילה
 נגד פעולותיהם ועל בארץ וד,האזנה ש ל

העתון.
 ״העולם עורך הוזמן השבוע

 ועדת־משנה כפני להעיד הזה״
 לחקירת הכנסת שד מיוחדת

 (יעקב וההאזנה הבילוש מעשי
ה דויד יו״ר; מפ״ם, ריפטין,

 פרלשטיין שלמה מפא״י: כהן,
 על סקירה כעדותו מסר ׳ב),;הצ

פעו ועל מנגנון־החושך מיבנה
 עורבי נגד והטרדה בילוש לות

הזה״. ״העולם
 בי העורך גילה זו כהזדמנות
 העתון עורבי על ההתנפלות

 על-ידי בוצעה לא שנתיים לפני
 שנחשד כפי החושך, מנגנון

יחי חברי ידי על אלא תחילה,
 שזוהתה אחרת, ממשלתית דה

על־ידו.
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