
)9 מעמוד (המשך
 השבוע ישראל. מדינת של ההסברה מערכת

 הקואליציה עתון של סבלנותו אפילו פגה
זו. הפלייה בפני למרחב
 היו ״כבר : העבודה לאחדות בטאון כתב
 העתונים, מערכות מצד זה בעניין פניות

 שום כי מסתבר הגיעו. הרמטכ״ל ועד
 מעניין מתעלם שהרמטכ״ל או עזר. לא דבר
 של זו לתופעה ידו נתן הוא שגם או זה,

 חייבים הנ״ל הגורמים ... העתונות. החרמת
!״ ובלתי־נסבל חמור הוא העניין כי לדעת

שערות הרחקת
קצרים גלים ע״י תמידי באופן

פ ם ל1ט י נ פ ב
אינדיבידואלי

 שערות בהרחקת אחרונה שיטה
מהרגלים

שטרן שרה _ סימון לוטה
תל־אביב 81 אלנבי רחוב

דגלים הניפו
העצמאות •ום לכבוד

 חגינו. את לחוג יועדים שהנכם הראו
 להג: שייכת ברנר״ ״פוטו מצלמת גם

 חגגו איך הבאים הדורות יראו־נא
 עמנו. תקומת חג את בימינו

 בשמושה וההדרכה המצלמה את
אצל תקבלו

ד נ ד ב ו ו נ נ פ
ק ב1חיניה,דח לו ח 31 ה

הגברות: לב לתשומת
 באפריל 17וב־ 16ב־

קורסים: 2 מתחילים
 השמלות תפירת עם קורם )1

 ול־ למתחילות — שלכן
מתקדמות.

 לקונפק־ לתופרות, קורם )2
 — ולמתקדמות ציונרים

ומודליזציה. גזירה
 וקונפקציה מירד.

 וצרפתית אמריקאית שיטה
חדישה

וגזירה לתפירה ספר בית

ליאונורה
 72 המלך שלמה תל־אביב,

 החיות גן על־יד
 1 עד 9־מ יום כל ההרשמה

בערב 7 עד 4ומ־

שיקום
■הוד■ להיות קשה

 סמל את שנשא מכתב דוור הביא השבוע
 מכבי, ברחוב מוצף למרתף המדינה נשיא

דרו אוסי, אליהו : המכתב מקבל בת-גלים.
בי דרוז בג׳בל ביתו את שנטש ,24 בן זי
 (העולם לצה״ל התגייס תש״ח, מלחמת מי

).944 הזה
 אשה נשא כנכה, ושוחרר שנפצע אוסי,
עצ על חושב והחל התגייר מעיראק, יהודיה

 בארץ, להסתדר ניסה הוא יהודי. כעל מו
מירוש המכתב דחי. אל מדחי הלך חלה,

 השחום, הצעיר לפניית תשובה היה לים
 הנשיא המדינה. נשיא עזרת את שביקש
בעניינו. לטפל יוכל לא כי בצער הודיעו

 ה־ משרד של השיקום לאגף פנה אליהו
 לכל הניתן הסעד אותו את ביקש בטחון,

 משרותו המשתחרר דרוז, מג׳בל דרוזי חייל
 הבטחון משרד נוהג אלה, במקרים בצד,״ל.
ל״י. 1000 של מיוחדת הלוואה להעניק
 לאליהו אכזבה חיכתה הפעם שגם אלא

 חלמיש, איסר רב־סרן לו השיב ביש-המזל.
 אינו אוסי אליהו :הבקשה הגיעה אליו
 מג׳בל לדרוזי הניתנת המיוחדת להלוואה זכאי
יהו הוא דרוזי. אינו שוב אליהו כי דרוז.

די.

חינוך
לספר הגיונגל מן

 היו המבוגרים תוהו־ובוהו. ימי חיו הימים
ל התגייסו הבחורים קיום, בדאגות טרודים
הארץ על להגן שהתכוננו הלוחמים מחנות

12
נ

במדינה
היה לא הצעירים, לנערים המנדט. תום עם
לעשות. מה

 צבא התארגן תל־אביביים ילדי־רחוב בין
בהתרב לעצמם קראו חייליו במינו. מיוחד
 על מוראם את הפילו צבא־הג׳יונגל, רבות

 פעם, מדי נשים. על ובעיקר שלווים, אזרחים
 נתפסה אשר עד מפוארות. דירות רוקנו

 ק־ פיקוח תחת הועמדו וחבריה הכנופייה
לנוער. צין־מבחן
 הגרעין זה היה מיבצעים. מאזן
עוב לנערים לערב בתי-הספר של הראשון

 התכנסו השבוע תל־אביב. עיריית של דים׳
 מאות כמה יפה בצלאל העירוני בבית־הספר

 אותם של הראשון הבוגרים לכנס צעירים
אמי חיילים :במיוחד בלטו בתי-הספר.

צה״ל. של וסמלים קצינים במדי תיים,
ב קשים בתנאים למדו בית־הספר נערי
לע נאלץ שלא מהם אחד היה לא מיוחד•

 — עצמו את לפרנס ליום, שעות שמונה בוד
 את הכינו ה$ משפחתו. בני את ולפעמים

מעט את בילו בחגים, בשבתות, שיעוריהם

הארץ
 עבדול הקולונל ישראל ממשלת ראש

(הארץ) נאצר
 פרטר,תל־אביב צי

מישנזיש. פיל בוקרה שדה איש

¥ ¥ ¥
 דרישה תועלה בעקבותיה כי סבורים

בדמשק. ישראל משלחת מצד דומה
(הבקר)

 חנה פרדס רוט, בנימין
למש להרשות אי־אפשר מאליו. מובן

 בתל־ נפשה כאוות לעשות הסורית לחת
! אביב

¥ ¥ ¥
יש רוח נחת תש״ט באדר י״א ביום

 על והשתלט מצדה׳ חוף מול אל ראלי
(במעלה) עין־גדי. מצדות

 ראשון־לציון סגל, מאיר
 אם ני בכוח ולא בחיל לא : שנאמר

יהוה. אמר ברוחי,

★ ★ ★
 (הארץ) עליך״. האהובים ״השרים 6.35

 תל־אביב דן, מרדכי
? אופוזיציה איש אני ואם

¥ ¥ ¥
 בבומביי, לאחיות בי״ס סיימה מלכה

 (דבר) חופת־חולים. במרפאת עבדה וכאן
 פתחיתקוה כהן, אורה

.....מחלה וקול חתן קול

¥ ¥ ¥
 בכנסת הויכוח הלגיון, סגירת בעת
אחרונות) (יריעות נמשך.

 רמת־גן בר, דוד
״גלאב-גלאב-גלאב!״ : היושב־ראש אמר

ב הרוקדים בין בצוותא. להם שנותר הפנאי
 מתלמידי זוגות כמה גם היו החגיגי, כנס

י המוסד.
והק הממושקף מנהלו לנץ, זישא סיפר

 ״מתוך : לערב התיכון בית־הספר של רח
 השנים ארבע משך שסיימו בוגרים 310

 בבתי- בלימודים 450/0 ממשיכים האחרונות,
ב עובדים 10ס/ס בארץ• הגבוהים הספר

בצה״ל.״ עדיין משרתים השאר : הוראה
שכו בחזית נאה מיבצעים מאזן זה היה

חה.

שפט מ
חם־דוב חסיד■

לע רשאי אינו מוסמך, רופא שאינו אדם
 חוק זהו אנשים. לרפא או ברפואה, סוק

הו זה, חוק פי על מאליו. ומובן ברור
 המחוזי לבית-המשפט חסידוב יוסף ד״ר בא

 ללא כרפיאה בהתעסקות הואשם בחיפה,
היתר.

 דיאטות בעזרת חולים ריפא הוא :חטאו
מתי דברי או שמנים חסרי מאכלים של
וכן אלכוהול, שתיית או עישון איסור קה,

דו טבעיים ואמצעים אמבטיות־שמש בעזרת
בתרופות. להשתמש הורה לא מעילם מים.

 משרד בעיני חן מצאה לא הטבעונות
ה את שיכנע פרץ, נוח ד״ר נציגו, הבריאות.

 חודשי בשלושת חסידוב את שזיכה שופט,
על־תנאי. מאסר

הנוכ אחד פשוטה. שאלה נשאלת
 לא מרקוביץ, אליהו הארץ כתב באולם, חים

חסי אשר מפורטת, כתבה פירסם השתכנע.
 חברי 120 בין לחלקה הזדרזו חסידוב די

 הטב־ חרפואה להכרת במלחמתם הכנסת,
ממשית. כרפואה עונית

למשט הממושקף מרקוביץ הוזמן השבוע
 לא במוחו, חיטט הוא בחיפה. התנועה רת
האח בזמן שראה תאונת־דרכים שום זכר
מ במיוחד שבא סמל הודיעו בתחנה רון.

 סעיף פי על נאשם הנו כי הארצי המטה
 האוסרת ברפואה, המתעסקים פקודת של 4

 טען מרקוביץ, של מאמרו לרופאים. פרסומת
לחסידוב. פרסומת היה הסמל,

 השתחרר עצמית, ערבות על חתם הכתב
 ;אותו מטרידה אחת כששאלה המשפט, עד

לרו כפרסומת להיחשב כתבתו יכולה כיצד
 ד״ר כי בפירוש קבע בית-המשפט אם פא,

? רופא אינו חסידוב יוסף

השמש לאוד דו־קרב
 שנכנס )29( ברלש יצחק של הטובה רוחו

 ב־ בתל־אביב צבר לקפה מחבריו שניים עם
 ראה כאשר נעכרה, חודש לפני אחד יום צהרי

לקראתו. בא שוקרון פאול את
 שקרא לאלה דמו פאול מפי ששמע המלים
 בי בגדת ״אתה :זעירים רומנים בעשרות

אותך.״ להרוג רוצה אני אשתי. עם יחד
מ להתעלם ניסה ביותר, נבהל לא יצחק

 הראשון. איומו זה היה שלא פאול של קיומו
 שנראה מה ליצחק הציע זאת, לעומת פאול,

ל הים, לשפת ללכת .בהחלט כהגיוני לו
כגברים. סכינים׳ קרב עטר

 ליצחק, ביותר קסם לא הגברי הרעיון
 טענות, לו יש שאם זאת, במקום שהציע
אשתו. אל שיפנה

 ידו את מועד, בעוד להרחיק, הצליח יצחק
ל זכה מחזהו, פאול של הסכין מחזיקת

 את שנקם אחרי בפניו. בדקירות זאת עומת
פאול. ברח כבודו,

 :אוסטרר השופט בפני פאול של טענתו
 כן׳ על מודה, אינו התגוננות, מתוך נהג הוא

גופנית. חבלה באשמת

ם שעי פ
רשמי מסע־תעווגות

 הוא יקרה. תעודה הוא צבאי צו־תנועה
באו חינם נסיעה זכות בו למחזיק מקנה

המדי חשבון על בבית-מלון לינה טובוס,
מי של נעימה הרגשה — לכל ומעל נה

רשמית. בטחונית שליחות לוי
 היה ינון, בן ממושב ),25( פנקל יוסף בידי

צווי־תנועה. של שלם צרור
ב משהו משנה היד, לא הצווים צרור

כ לפני החליט, אלמלא יוסף, של חייו
 הוא בטבריה. קרוביו את לבקר חודש,

חתי הוסיף המסומן, במקום שמו את כתב
 דרגת את לציין אף שכח לא כלשהי, מה

 הפכו בכך הקבע. בצבא רב־סרן .החותם
למיסמכים. טופסים, מסתם הצווים

 האוטובוס נהג נפשית. במחלה לול,ה
 מסר אותו, קיפל הראשון, הצו את קיבל

מסע לטבריה. חינם כרטיס ליוסף תמורתו
. החל. המדינה בשליחות ד,תענוגות

 כאשר בצד,״ל, שירותו ימי את זכר יוסף
 צו- פעם מדי מזייפים שהיו בחבריו קינא

 הופתע עתה המחנה. מן ומסתלקים חופשה
 אחד דבר רק העניין. כל קל כמה לראות

הוצ על קבלה שימש שזייף צו כל : שכח
בדי עבר הבטחון, משרד בשם כספים את
לפרעון. ׳כשהוגש קפדנית קה

 בפני השבוע עצמו את יוסף מצא כך
 באך, אלפרד ד״ר החיפאי השלום שופט

 זיוף- עבירות תשע בביצוע מואשם כשהוא
 טען להצדקתו מזוייף. מיסמך והצגת חתימה

 מסויימת, נפשית במחלה לוקה הינו כי
רפואי. טיפול מצריכה שאינה

 כל על מאסר ימי 14 כי קבע השופט
 כי ביקש יוסף המחלה. את ירפאו עבירה
 מן להגר לו יאופשר המאסר תקופת בתום

 אוכל לא שעשיתי, מה ״אחרי כי הארץ,
״1 בעיניים לאנשים להסתכל

965 הזה העולם


