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 כהזדמנות: למכירה
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ה הסיבה בגלל אתך אתכתב לא רם:
 מכתבים. לכתוב שנאת שאני עיקרית

וסקטים מעופפות צלחות
עצמו: על )988/901(

נערה עם להתכתב מעונייז אני ״מטרה:
ת תהא שלא יפה, עד נחמדה חו  ויותר 17בד פ

ה מקום .20כד בל. בלתי מנורי מונ
ת: הו ם). (בלי צבר תל־אביב, ז צי בן קו

ה, ,21 די, גבו יפה. בלונ
ר בעבר: כיאוגרסיח: ה בונ סי מנ  תל־אבי־ ני

ת, ך בי ם. מדרי פי צו מ הווה: ב ״ ת םנ שרו ב
ט בעתיד: אי־שם. חובה, דנ טו כניון. ס ט ב

ט. ושגעונות: חובי ר פו ת, ס רו ה, ספ ק סי  מו
ת. מנו ם, קבלת א ת. וצלחות מכתבי פו פ עו מ

שיון בעל אחרים: נתונים ורכב נהיגה ר
ג חדיש סו ם מ דל סקטי ״1956 מו . 

תי. תרכיב אולי ? פעם או
פיליפינים תל־אכיכ-ה

א )968/902( ת הי הת החובבת תל-אביבי
ת תבו עת. כ שב ת היא מו ר פ ס  שהשתייכה מ
מנה עדון בז מו ת ל מי, ההתכתבו או  היב־ הבינל

ם ושלחה לה ת לכל מכתבי לו העולם, פינו פי  א
ם. שמעתי הפיליפיני ם, טבחים שהם ו אי פל  נ

ה אני ה לה שמסרו מקוו מ ם). כ כוני ת  היא מ
ת הת ,21 ב בו מה נ הבת קו או ד ו א א. מ  לקרו

ם לקבל רוצה היתה היא  מן דווקא מכתבי
ה הבירה, א תב שאין לציין צרוד רו  הייב הכו
ט להיות דנ טו דווקא. ס וספה לו שאין סטודנט

ט דנ טו ען )968/903( 23 בן ס א הטו  שהו
סיון בעל ש עשיר. היים נ  מעניין שיחה אי

ב וגלוי שב ל מו את חו צ שנון. לפיקת ע  כדי ו
תמם שלא שאל המיליון בפעם אי ע וא  מדו

ת הנערה על תב ת הכו ה. להיו א א נ ע הו די  מו
ד לי ת מי מטרת היא שההתכתבו ת. ל היכרו

ת אחד סרונו ח ם ה א הבודדי ה שהו ב מונ
א עצמו ת, לו שאין העובדה הי כוני ע, מ פנו  או

לו או פי ה. א ספ ו
ה מתעניין הוא ק סי מו ת ב סי א קול וקלה, קל

ע, ת, תיאטרון, נו ט. שחייה טיולים ספרו ר פו ס  ו
ת ציין לא הוא הנערה של הרצוי גילה. א

ליו, שתכתוב מקווה שהוא  קשה זה אין אך א
שער. ל
א ע הו די ת שעליה מו היו שכילה, ל  נלויית מ

ת, בלתי לב. בי בן סנו מו כ אה. — ו נ החכרה למען
עם שלא כפי  הרבה אקבל אם אמרתי פ

תבים אה שאני )968/904( של הסוג מן מכ  מבי
ל — בזה כ התפטר או שקט, ל ה לצאת ב סי  לפנ

ה ולהרהר שלוו ת ב פי סו לו ט החיים. על פי שו  פ
ר נחוצה אהיה לא ת ר. יו דו מ ב

ח עלי ועתה  החברה״. ״בעד שאני נם להוכי
ב, נו: טו

ץ ״הסתבכתי ם בבו  תצילי לא את ואם איו
תי, שער יש הרי או ם שלמחרת ל סו  טורך פיר
כל ת או ל ללכ דנ ם ב  — וחזור עבודתי למקו

ט ואחרי — כיוון כל שעה חצי ר פו  זה ס
שכב  כי למה? זה וכל ריקה. קיבת על ל
תי את שמתי טו ת פרו חרונו א  ל״י 2.700 — ה

ארו — ש ד לי שנ רת ע שכו  על הבאה, למ
ת. הצבי קרן א, בהתערבו ש בן. הנו מו ת, כ  א

תי. אי רו ת תנ :ההתערבו
ב אני תו כ ד א תב. אלי תב מכ  צריך זה מכ
ת ד כל להיו ץ כ צ ת מפו סי שא תו תדפי  או

שונו א׳ כל ו ולא ת׳ עד מ  שהוא אלא בלבד ז
ר על ישתלט דו מ לו. ה ד כל לא זה כו  כ

ע, ת. מה אבל מהז צנו שו אי היו כאלה לע  תנ
ת. ההתערבו

שים לא ומה היות  החברה את לסדר כדי עו
שיש נם ומה י כ כו ח, לקבל סי ס ו נ ס. ר שו פ ת
ת בה ל פ ל פו הלכה מ ת עלם איזה של כ דו  חמו

ל לו שיש כ  הרבה דם, הרבה :הרבה דבר מ
ה, ב ד מרץ. הרבה שכל, הרבה נו  הרבה ועו

מו התנאים את קיבלתי דברים. הו, שהם. כ  ז
שיו רותיו שבט בידייך אני עכ לחסד. או ל
ה, את ט מבינ שו שבתי לא פ  בתחילה ח
פני י מי ב ת אנ מד ע. עלי מי ואת עו שכנ  ל
לו ת היית אי לה הייתי גבר. לפחו כו  להפעיל י
 לי יש דווקא — הנשיים קסמי את ננדד

ת, אני : כאלה דיני ת בלונ על גבו ארוך, שיער ב
 את הרב לצערי אבל — ניזרה ודקת הה

שה ם). כל על לצערי, (לא א שאר לא פני  לי נ
 העלולה הזכיה מן חצי לד לה*יע אלא

א אם לי לבו ת. אזכה ב  ,1.350 א. ז. בהתערבו
רתי החצי שכו מ החב בידי כעת המופקדת מ

ב, רה. תי. אנ בי ברור יהיה שהכל כדי רו
בן נינו: ח העלול הפרם שמן מו לי לצמו

תב מכ ר זה. מ מ לו תו כ ב שו ת  שיענה זה של מ
ה לא אני לי, כנ לו לך לתת מו פי שמי א
ת. נית שמיני שב

ע תוך מצפה אני  יהיה — ל״י 1.350ל־ שבו
ס לי טי ע. לכר לנו ב לא, אם לקו א לא שו א

אחד. לאף מין

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 אלופי־ לעזרת כתבי־הגנה לחבר תפקידם,
המעל.

 על השמצה רשימות בסידרת נפתח המסע
 הארץ בכך המשיך בדבר. הממנדביס שורת

 בן־גוריון. עמוס על מאמרי־חיפוי בסידרת
 התותחים לבסוף, גוייסו, היסודי למטח־האש

 רוזן פנחס שר־המשפטים — ביותר הכבדים
 לעריכת המועמד ברגר, הרצל מפא״י וח״כ
 כעיקבות שורר חיים של סילוקו לאחר דבר

הזה. הועולם גילויי
:היתד. ברגר של ביותר החמורה טענתו

 כל או המתנדבים׳ שורת אנשי את מינה מי
 אחרי ולבלוש לחקור אחר, נקי־כפיים אזרח
 הודה הצדקה׳ לכך היתר. ? שחיתות מעשי
 כי לטענה יסוד היד. אילו בחצי־פה, ברגר

 שחיתות. מעשי על מחפה הקיים המשטר
 לא בתקיפות ברגר קבע זאת, טענה אולם

מעולם. הוכחה
 יותר, הרבה קצרות אך דומות, טענות

 ש־ במאמר רוזן פנחס שר־ה&שפטים השמיע
 אליעזר של הצנוע בטאונו בבטרם, פירסם
מפא״י. של השחורה הכבשה ליבנה,

 יסודית תשובה פולטים. מקרים 1א
ישעיהו ד״ר החודש נתן זאת חמורה לטענה

 עשר, לא כן פי על אף העיד.׳ כאשר יעיד
)900 הזה (העולם מאומה.״ זה בעניין

המש היועץ כשדרש פרשה, ״באותה •
 כחבר- הנאשם של חסינותו ביטול את פטי

 האשמות. ארבע על דרישתו את ביסס כנסת,
 השופט־החוקר לפני לבירור העניין כשהובא

 ההאשמות מן שתיים האישום מגליון נעדרו
אי גם באשמה מסבך היה שבירורן הללו,
 הזה (העולם אחרים.״ ציבוריים וגופים שים
900(
 בעכו המשטרה של פלילית ״חקירה •

 (ב־ המכס הנהלת של פקידים נגד התנהלה
 המכס פקיד של הנמרצת דרישתו עיקבות
מעבו שפוטר שטטנר׳ מכסימיליאן מרדכי

 עבודה מחוסר ועודו גילוייו לאחר מיד דתו
 יסוד יש כי קבע חוקר ששופט לאחר כיום,

 פניית פי על הופסקה החקירה להאשמותיו).
)930 הזה (העולם המשרד.״

נצי על־ידי שמונתה החקירה ״בוועדת •
ש העדים.... אחד הודה המדינה שירות בות
 רשמיים מסמכים גבוה ממשלתי מפקיד גנב

 מ־ כלכליות עיסקות לבצע זכות המעניקים
 ננקטה לא משטרתית פעולה כל סויימות.
זאת.״ הודעה בעיקבות

סקרים חברות נתפסו מקרים במספר •

ושלישיה רוטרמן מוהל
הראשי הרב ברני על יהודים

 של ונפול־הלחיים הצנום המרצה לייבוביץ,
 המקדיש לביולוגיה, העברית האוניברסיטה

המת שורת במסגרת הפנויות שעותיו את
 ד״ר קבע האנושיים. החיידקים לחקר נדבים

צנו חאקי בגדי דרך־קבע הלובש לייבוביץ,
 שהמשטר הוכח לא כאילו הטוענים כל : עים

 האמת מן מתעלמים מושחתיו, על מחפה
 שנודעי מקרים של אין־ספור מתוך הפשוטה.
בול מקרים 18 לייבוביץ ד״ר מנה לציבור,

: בתוכם טים.
 יוסף נגד המשפטי היועץ ״במשפט •

ה בצפת, ההכנסה מס משרד מנהל עברון,
 יעקב מר כי טובי אליהו האוצר פקיד עיד

 של המרכזיים העסקנים מן אחד — הופרט
 שידל — בעיר ארץ־ישראל פועלי מפלגת

 על עברון. מר נגד שקר עדות למסור אותו
 לא בדין, עברון מר של המוחלט זיכויו אף

 הופרט, מר נגד משטרתית חקירה כל נפתחה
 במקומו בצפת, השומה כפקיד מכהן והוא

).944 הזה (העולם עברון.״ מר של
הת פליליות בהאשמות פנימי ״דיון •
 זלמן מר נגד מפא״י של בית־דין בפני נהל

 חקירה שום אונו... כפר מועצת ראש מסחרי,
נפתחה.״ לא משטרתית

 ה: מחלקת מנהל בהרל, דוד מר ״נגד •
 היה לשעבר, היהודית הסוכנות של גיזברות

 על עבירות בעוון פלילי תיק ועומד תלוי
 בעיק- בוטל התיק המטבע. על הפיקוח חוקי
ה על־ידי שהוצא ריטרואקטיבי היתר בות

 הזה (העולם זה.״ עניין לצורך במיוחד אוצר
953.(

 נשבע נורוק מרדכי הד״ר הכנסת ״חבר •
 המוקדמת החקירה בעת בבית־המשפט לשקר

 רוזנברג. שלמה ישראל ד״ר ד.ח״כ בפרשת
 יכול לא 'איש כי בכנסת רמז שר־המשפטים

הכנסת מחברי שאחד הדעת על להעלות היד,

 נפתחו ובר,ברחה. מזוייפת פינקסים בהנהלת
ל הורה המשפטי והיועץ פליליים.... תיקים
הפליליים.״ התיקים את סגור
 מראשי אחד למדן, יצחק מר ״נגד •

 גם מה וזמן והתעשייה המסחר משרד פקידי
 נפתה במשרד־הבטחץ, מרכזי תפקיד בעל
פר טובת־הנאד. הפקת באשמת פלילי תיק
 אף הנאשם ונגד הציבורי, מתפקידו טית

פעו וכל נסגר, התיק מעצר. פקודת הוצאה
ה המשפטי. היועץ בהוראת הופסקה לה..״
ב זאת הוראה שנתן קבע... המשפטי יועץ

המסחריוהתעשייה.״ שר של לדרישתו התאם
ה עוז, מבטח חברת נגד פלילי תיק •
 אשר המזרחי, ומפלגת של הכלכלית זרוע
 כד הצהרות מסירת על הוכחות כלפיה היו

 3שיקולי מתוך נסגר ממשלתי, למשרד זבות
לא־משפטיים.״

 על שעבר ידוע, יבואן נגד ״חקירה •
ב למותר מעבר סחורה ארצה והביא החוק
 הופסקה.... בו, כמפורט ולא הייבוא רשיון
ה שבעניין בפירוש... הודיע המשפטי היועץ
 של להוראות נכנע הוא הזאת החקירה פסקת
ממשלתי.״ משרד

 הסוכנות של העלייה משרד מנהל ״נגד •
 העלה דטנר, יהודה מר בטהראן, היהודית
 ניר נחום ד״ר הסוכנות של החוקר השופט

צי ברכוש מעילה בדבר האשמות של שורה
 המטבע חוקי על ועבירה מכס הברחת בורי,

מתפ הנאה־פרטית והפקת מפלגתו לטובת
ב המסתכמים בסכומים ציבוריים, קידים

 נעשתה לא משפטית פעולה שום רבבות...
 (העולם לו.״ האחראים ונגד דטנר מר נגד
)920 הזה

 מפא״י, מטעם לשעבר הכנסת ״חבר •
בלתי- בהתערבויות נתפס פלדמן, ראובן הרב
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