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לתשע ־ךיח־ו׳

תשליו יזטורת

כו?
 למט־ בקליעה אנשים התאמנו חירות, ך*

מ אל־נאצר עבד את בטעות פצעו רה,
בסביבה. שעבר טירה,

¥ ¥ ¥
מאמין שלא מי כדג
יי—■

 אשה היכתה ארצות־הברית, נידיורק, ^
 אמר כי טענה במטרייתה, וטרינרי רופא

מתחלה. שכלבלבה לה
¥ ¥ *

נראית שהיא כפי צעירה
———•■י•*■■—■■■—ויי•—¥

 אשד, התלוננה אנגליה, אלכנם, גט0 ף*
ב אליה פנה שהנהג אוטובוסים בחברת ^

ו ששים בת שהיא למרות ״,,״עלמת תואר
נכדים. 20ל־ סבתא

¥ ¥ ¥
?ונהו תרנגול ידע

 ל־ אנשים שני שטענו אחרי אשקלון, ף
ה הוצא אחד, תרנגול־הודו על בעלות ^

 משני התעלם היריבים, שני לחצרות תרנגול
הלולים•

¥ ¥ ¥
לך ואשמור לי שמור

 בשעת־ גנב אזרח תפס אוסטריה, וינה, ^
ל טילפן בלילה, שתיים בשעה מעשה

הגנב. מן שלווה במטבע משטרה
¥ ¥ ¥
ניזוקים אינם מצווה שליחי

 כניסת על להכריז כשעמד תל־אביב, ף
ה של מכוניתו את מונית הפכה השבת, ^

כלל. נפצע שלא גלבלום, זאב מכריז,
¥ ¥ ¥

אחרון מודל
התחלף ארצות־הברית, מונטגומרי, ף*
״ קי איכר, עם משומשות מכוניות סוכן ג
שנתיים. בן חמור מכוניתו תמורת בל

לתהום _מחוץ¥ ¥ ¥ >
בי לבית״המשפט אדם פנה תל״אכיב, ^
 הבאה אשתו נגד צוו־מניעה להוציא קש *-

בעבודתו. להפריעו
¥ ¥ ¥

פנים משוא ליב
 שהאכיל אחרי ארצות־הברית, שיקאגו, ך*
 ל־ סמוך דליקה שאיתרו וכבאים שוטרים *-

 במכוניתו רפורט קוטן ארתור מצא מסעדתו,
אסור. במקום חנייה על

¥ ¥
מוגנים חיים

הבבית אשתו את גבר היכה רמלה, ך•
או שולחת היא כי להגנתו טען קולנוע, *-
 נערות הבד על שנראות פעם כל למזנון תי

מחשוף. עמוקות שמלות או בבגדי־ים
דואט¥ ¥ ¥

 תו־ זכה ארצות״הברית, לם,זלום*אנג ן*
בל שלא שהעיד אחרי בגט אנדרסון מם

 !״ טיפש ב״היי אליו פונה אשתו שהיתר, בד
ואת. לעשות התוכי את גם לימדה אם כי

¥ ¥ ¥
עור ואפמם הם

האי־ קיבל אנגליה, המשפייר, נורת
 החקלאות, ממשרד המחאה לויד דוד כר
 שהובטח זה ובין תוצרתו מחיר בין כהפרש

 לירות, (אפס 0:0:0 סך על הממשלה, ידי על
 רק ששולמה — פנם) ואפס שילינגים אפם

חודשים. שלושה כעבור

האם יום
 אשד, זכתה ארצות־הברית, קליכלנד, ך*
ל שעתה בהגיעה כי שהעידה אחרי בגט ^

 מיהר לבית־החולים, בעלה אותה הביא לדת,
רחמניה. אחות עם לראיון הרחוב, לפינת

¥ ¥ ¥
פית (נעלי) שלום

 בין הפלייה למנוע כדי גםעת״חיים, ך*
 שאין וכאלה בית נעלי להם שיש ילדים *2

 לתרום בקריאה המשק לבני חבר פנה להם,
 לכל אנפילאות לקניית נוספת עבודה שעת

הילדים.

 •פיצה״ ארוחת
ל״י —.500 של כערך השעשועים מרכז

פארק .רונה
 במתקנים ובלוי כניסה
ל״י —.500 של בערר
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קתד־ עוד קתדרלה. עוד תדרלה.
{  גשרים. כך. כל אותם הפציצו לא רלה. /

חמו אבירים נהר־קרם. על עתיקות קשתות
 ראשי- על שומרים ברונזה סוסי על שים

 זה אבל הפציצו, המוזיאון את גם הגשר.
 שהאמנות בעולם התיירים לכל הודיעו טוב.
 באו, ר,ם לראות. ושיבואו ניצלה, זאת בכל
 הבאג־ בניני את .מחדש בנו בכסף כסף. עם

לעש גורדי־שחקים — וחברת־הביטוח קים
 — חשוב יותר לאלוהים קתדרלות שהם רות,
חר תל עדיין הוא המוזיאון. את לא אבל
עלוב. בות

ב לבקר לישראלי נעים לא או נעים אם
אפ אבל העדינה. השאלה זוהי — גרמניה

 מאד מאד מאד : בהחלטיות עליה להשיב שר
המעצ היא היום של גרמניה אולם לא. מאד
 של והאווירה באירופה. הידיעה בה״א מה

יו עוד ותקבע קובעת כבר כיום גרמניה
 שנים. כמה בעוד אירופה של האווירה את תר

גמורה. שטות היא זו מעובדה התעלמות
ש אדם ולכל לעצמי, שהעמדתי השאלה

הגרמ הבינו האם : היתד, במגע, באתי עמו
 מכך למדו האם הנאציזם, זוועת את נים

 העומדים האנשים זאת יודעים האם ? לקח
 ? דעת־הקהל את המחנכים המדינה, בראש

לה מנסה אינני ז הנוער זאת יודע האם
ו ראיתי מה לספר אלא השאלה, על שיב

שמעתי.

¥ ¥ ¥
קצין רא ממזר,

 כמה הצגתי שבפניו הראשון איש ך*
 של עורכו וולפגנג, מר אותו היה שאלות | 1

 של חייו תולדות אולם וחשוב. גדול עתון
ראיון. מכל יותר מדברות כזד, איש

 עד אולם למחצה. יהודי נולד הרע למזלו
 כתב במשרת להיאחז הצליח 1938 שנת
 כיום. עורך הוא אותו עתון, באותו קטן

 שנה כעבור אך להתפטר, נאלץ 1938 בשנת
 אונטר־ לדרגת בו והגיע לוורמכט*, התנדב

סמל. — אופיצר
 שסידר לניירות תודות התאפשרה זו עובדה

 יהודי שאותו והוצהר הוכח בהם לעצמו,
 היה לא האיש של אביו להיות שהתיימר

 בתואר זכה זאת, לעומת וכלל. כלל אביו
 של מעבידו שהיה גרמני, אציל האבהות

 ארי כממזר מסויימת. בתקופה יהודי אותו
 בכל אך וולפגנג. מר של חלקו עליו שפר
 בכל מלאה. לקצינות להגיע הצליח לא זאת

ממזר. זאת,
בעתו־ לעבודה שוב הופיע המלחמה לאחר

 כולה העתונות מקומי. ככתב ונתקבל נו,
 ישבו העתון בעלי אמריקאי. בפיקוח היתד,

אמריק בהשפעה נמלטו. או בבתי־הכלא
 המנהלים. מחבר אחד להיות נתמנה אית

 מניות את נכבד בסכום קנה שנים כמה ותוך
 אחד הגדולים. המניות בעלי מארבעת העתון

 שקיבל ובכסף פחות, לא פיקח היה מהם
 בדרום אחת במדינה גדול עתון לו הקים

 מר קנה 'בעתון שלו יחלקו את אמריקה.
x סתם בכך. צורך לו היה לא שכבר לאחר 

ז׳סטה.
וה המזהירים העתונאים אחד הוא היום

המוסרית רמתו בגרמניה. ביותר חשובים

 השם — המגן״ ״עוצמת — וורמכט •
ו הים היבשה, צבאות של הכולל הרשמי
כיום. וגם הנאצים, בימי האוויר
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