
הווי
אמת של גרעין

 לתושבים מודעה פורסמה סבא, כפר
 על המקומי בבית־התרבות הרצאה על ^

 הדגמות.״ בליווי האטום, ״פצצות :הנושא
וגנבים בלשים¥ ¥ ¥

 )17( קדוש יחיא האסיר הורשה צפת, ך!
 בילה בו המשטרה, מבנין כרצונו לצאת

 כבלש עצמו את הציג מאסרו, תקופת את
 חשבון אצלו פתח מקומית׳ חנות בעל בפני

 החנות, בעל של בנו על־ידי זוהה אשראי,
במשטרה. חוקר שהוא

האש צפור¥ ¥ ¥
 סיים כאשר מיד אנגליה, נוטינגהאם, ףי>
 צפור הרימה מחדש, ביתו סידור את זוג■ ^
 לקינה עפה הרחוב, מן בוערת סיגריה בדל
 כולו, הבית לשריפת גררה הבית׳ גג שעל

 אש, נגד ביטוח תעודת לל כ
¥ ¥ ¥

ארוכים גלים
 מדוע לשופט אדם הסביר תליאביב, *ט
 ינה מא ״אשתי : רדיו מקלטי שני גנב ^
 לקחתי ;לא ואני בערבית, לשידורים רק

 בשבילי.״ אחד בשבילה, אחד מקלט
הנשק פירוק¥ * ¥

 אשד, טענה ארצות־הברית, שיקאגו, ף*
 פרט תבעה, יותר, להסתכן רוצה שאינה ^

 בעלה, עליה איים בו שהאקדח לגירושים,
ביניהם. יתחלקו וחלקיו יפורק

הצניעות גבול¥ ¥ ¥
ה בבית נערה הודיעה תל־אביב, ף*
 חדר מדוע להבין מוכנה שהיא משפט *■

 לעולם אולם בלילה, לחדרה שיכור צעיר
 בבוץ. סדיניה את שליכלך על לו תסלח לא

¥ ¥ ¥
תורה יש קמח, יש

ט ך* ף, סנ וז  השאיר ארצות־הברית, ג׳
 חזר במכוניתו, ככרות ששה מחלק־לחם ^

קודש. כתבי כרך במקומם ומצא
:פוי¥ ¥ ¥

 אל בבכי 22 בת צעירה באה צפת, ף
 : התלוננה נישואיה, יום למחרת אמה
 אתמול טוב, לא הוא לי שהבאתם ״הבחור

 גסים.״ דברים לי לעשות רצה בלילה
¥ ¥ ¥

לרותי מכתבים
 ב־ לפגישה צעיר הופיע ראיט־פינה ף*
 אלמוני מכתב על־ידי לו שסומן מקום ^
ב מצא בו, שהתאהבה שהתוודתה נערה של

ש אלמוני מכתב שקיבלה יפה, נערה מקום
 שעה, ובאותה מקום באותו מיפגש לה קבע

בה. שהתאהב טען ושכותבו
* ★ ★

:אמאליה
 : בצעקות אשז בתחנת אשה פרצה לוד, ^
״אבד ילדי !״ילדי ^  צעיר ידי על נענתה !
אמא.״ פה, ״אני : 20 בן

הנופש לשעת מוסיקה*
ר, ף* רדג  פועלי 300 שבתו בריטניה, ט
ש משום וחצי שעה משך בית־חרושת £*■

 מצאה לא כבידור, להם, שהושמעה המוסיקה
בעיניהם. חן

פסברונים¥ ¥ ¥
 בורח אסיר נימצא הולנד, אלקמאר, ך*

בבית־ נרשם כאשר המשטרה ידי על
 אחר• בירח אסיר של בשמו מלון

אהבה עבותות¥ ¥ ¥
 סכום אשד, הורישה צרפת, מרסיי, י*

 כדי חבל מספיק ״לקנות לחתנה כסף
עצמו.״ את לתלות

כוהנים קללת¥ ¥ ¥
 ני־ שנות 20 אחרי זוג התגרש חיפה, ן*

 בשתייה המאורע את לחוג יצא שואים,
 ביטול לבקש לרבנות וחזר נמלך בבית־קפה,

ל מחדש להירשם ביקש ריקם, הושב הגט,
 להשיאם הרבנות בסירוב נתקל נישואים,

גרושה. והיא כוהן שהוא מאחר

ספורט
ל . ו ר ו ד כ

ת ב ש השדוורו; ה
 על שיגרתית לתופעה כבר הפכו הפתעות

 בשבת שבת מדי בארץ• הכדורגל מגרשי
 הלאומית הליגה קבוצות של דרוגן מתחלף

 של סכוייה שיגדלו מבלי ארוכים בדילוגים
 לזכות חברתה מסכויי הצמרת מקבוצות אחת

הליגה. באליפות
 כי האחרונים בשבועות נדמה שהיה לאחר

ל יזכה בטבלה קבוצות מספר של הדרוג
ו האחרונה השבת תוצאות באו קביעות,
כולה. הליגה טבלת את שיבשו

קבו נחלה ביותר המרה האכזבה את אולם
ב את השבת שהפסידה תל־אביב מכבי צת

מ חזקה היתר. שיריבתה משום לא כורתה׳
 בכושר. היו לא ששחקניה משום או מנה׳

מאמנם. כדברי קלף,״ להם הלך ״לא פשוט
 שליוו תל־אביב מכבי של האוהדים אלפי

 במשחקה לחזות לפתח־תקוה קבוצתם את
 לרגע אף פיקפקו לא המקומית, הפועל נגד
 הקבוצות ששתי למרות בנצחון. יזכו כי

 סגל מורכב ולמעשה שווה רמה על עומדות
 הסכו־ היו שתיהן, משחקני ברובו הנבחרת

 האחרונות שבשבתות מכבי, לקבוצת יים
יריביה. כל על גברה

 מו־ היו לא מושבעים פתח־תקואים אפילו
 התוצאות, על התל־אביבים עם להתערב כניב

 על עצמם לבין בינם להמר נאלצו שאלה כך
מכבי. לטובת השערים הפרש גודל

נר סוף סוף הכנסת?״ לא ״למה
 ״שייע״ המלא. בהרכבה מכבי קבוצת אתה

 עלו רזניק ונוח מירימוביץ׳ יוסלה גלזר,
 הכוכבים ברק אף על אבל המגרש. על שוב

מכבי. בשביל שחורה שבת זו היתד,
 למגרש ההסתגלות להם ארכה שעה כרבע

 וכש־ רגיל. כדורגל ממגרש מטר 20ב־ הקטן
 לא ותוקפני מהיר משחק לפתח כבר החלו
 הכדור את להכניס ואופן פנים בשום יכלו

לשער.
 נח־ ידי על שהובקע הבודד השער מלבד

ל הזדמנויות תריסר חצי עוד נמצאו מיאם,
 בין בשווה שווה חולקו ההחמצות הבקעה.
 השער בפני גלזר כשעמד החלוצים. חמשת

 לבעוט, אחרת בפעם כשהצליח מעד, החשוף,
 גם עלה גורל אותו סנטימטרים. בכמה טעה

סטודיזנסקי. וצבי מירימוביץ׳ יוסלה ברגלי
ישראלי. שמואל מכולם הפליא אך

ה של ריק משער מטרים חמשה במרחק
 מעשה וכאילו והכדור׳ ישראלי רק היו יריב

 השער. לתוך יחד להמשיך הצליחו לא שדים,
באדמה. ישראלי בעט בכדור, במקום

 כזה פיספום ״בעד : מיואש צופה התרגז
השכונה.״ של הכדורגל מקבוצת אותי זרקו

 לאחר יותר. חזק היה ישראלי של מעמדו
מ אוהד אליו ניגש )1: 1( התקו תוצאת
 הכנסת לא ״למה : בתמימות שאל אוכזב,

?״ זה את
רחמני. למבט רק זכה הוא

במסלול
עוקצנית הגינות

 קאפפנברג קבוצת שחקני של חזרתם עם
רשי וינה בעתוני להופיע החלו לאוסטריה

כדורגל של מהגינותם התפעלות מלאות מות
 כי העתונים אחד ציין זאת עם יחד ישראל. ני

מ הישראלי הכדורגל רמת על ללמוד אפשר
ה המדינה היא ״ישראל :בלבד אחת עובדה
 למגרש הצופים בין מפריד בה בעולם יחידה

דוקרני.״ תיל
נוספים. מהסברים נמנע העתון

פיפטי־פיכטי
 היהודי באירופה, האיגרוף אמרגני גדול

 כ־ הארץ בכדור המשתמש סלומונס ג׳ק
 לישראל. בקרוב לבוא עומד המסחרי, בסמלו

 איצ־ בבניית כספים להשקיע חושב סלומונס
 של בסים על תל־אביב בקרבת ספורט טדיון

הממשלה• עם וברווחים בהשקעה שותפות
ספורטאי ■בוא
 שחקני מלאי את עתה מהווה קפריסין האי

ה לגורגיאס, ישראל. קבוצות של הכדורגל
 המשחק בישראל, הראשון הקפריסאי שחקן

 נוסף חיפה מכבי בקבוצת חודשים כמה מזה
פפינום. מארצו, נוסף שחקן

 רחובות מכבי לקבוצת שהושאל פפינוס
 יבוא סיים לא הליגה, בטבלת להעלותה כדי

 ומתן משא על נודע השבוע זה. ספורטאי
 שחקנים שני להבאת חיפאית קבוצה שמנהלת
מקפריסין. נוספים

הפילטר סיגרית
!£1הוגו את עוכבנווה

6< £> < <י :5מ

עילאית תערובת
י ב ו ב ס י ם ק ס י ד ו ה ב ו ד כ

 ראשונה ממ׳דדגה מסננת פיה
פרוטה 450 הקופסה מחיר

 כרחובות מנרשים כהזדמנות: למכירה1
: ת ו נ פ 24749 טלפון תל׳־אכיב, ל

96119 הזה העולם


