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59■ בשד מודיע: בר־צבי

יותר! תשלם אל 1!
 המפורסם בר־צבי סמל עם נקניקים בתוקף דרוש

דלהלן: במחירים 1
דיק״ג ל״י 4.600 במשקל אול נקניק
״ ״ 3.700 במשקל רגיל פלמי נקניק
״ ״ 5.200 ליבוש) במשקל(ניתן פלמי סופר נקניק

בר־צבי, תוצרת יתר על עממיים מחירים וכן
וכר. קנבוסים מיוחד, מורטלדה, הודו, כגון:

 החנויות ככל מופיע אלה רשמיים מחירים לוח
בר־צבי נקניקי למכירת

 תוצרתנו את למכור המעונינים הארץ בכל חנונים
החרושת. לבית ישיר לפנות מתבקשים הנ״ל במחירים

 כעלי הם כר־צכי נקניקי זכור:
 ומיוצרים כיותר, משובחת איכות
מתמדת. השגחה תחת

ב צ ־ ר
ונקניקים כשר שמורי

 6 מיסלנט רח׳
תל־אביב 81486 טל.

 מכתב' למקרא כמונו, קצת, חייכת אולי
 שעבר. בשבוע מנהריה, בר־אלי ישראל של

 דומה שלו החדשה במתכונת כי טען בר־אלי
 לדעת אין סטודבייקר; למכונית הזה העולם

האחורי. ומה הקדמי הצד מה
המתכנ כוונת כמובן, היתה, בדיוק זאת

 תפקיד ממלא הזה העולם של השער נים.
 מעניינת לתמונה נרחב מקום לתת כפול:

 אחד על ולהכריז פנים), של או מאורע (של
בגליון. ביותר המעניינים הנושאים

כ מנסים אנו אותה המורחבת, במתכונת
מאפ הדבר כאלה. שערים שני מופיעים עת,
 שני אחת ובעונה בעת להדגיש לנו שר

 נושא זה יהיה לרוב העתון. מתוכן נושאים
 קל שני ונושא מדיני־ציבורי אופי בעל אחד

יותר.
 קל ששער שהתלוננו קוראים היו בעבר,

 ב־ הרציניים המאמרים של מערכם מפחית
 הפוכות תלונות גם נשמעו פעם לא עתון.

 את רק מספק מדי ״כבד״ פוליטי שער כי —
 על הפוליטית, התודעה בעל המרצין, הקורא
 כי מקווה אני המשפחה. בני שאר חשבון
 יבליט וגם כולם, את יספק הכפול השער

 זה, שבועון של המיוחדת רב־גוניותו את
 כה תכונות בעלי חלקי־ציבור אל המגיע
ומגוונות. שונות
 בסופו תלוי, זה הקדמי? הצד כן, אם מה,

 הקריאה בסדר גם תלוי זה בטעמך. דבר, של
קור שהם לי הודיעו קוראים במה כי שלך.
 ההתחלה, אל הסוף מן הזה העולם את אים

 עד רציניות היותר הכתבות את משאירים
לסוף.
בריוורט. לפעמים נוסע סטודב״קר גם

★ ★ ★

הראשו מאמריו שני את בעיון קראת אם
ב שמת הגברברים, על כהן שלום של נים

 את והשמיע חזר שהוא לעובדה לב וודאי
 יכול זה אחיך, להיות יכול ״זה האזהרה:

כמליצה. זאת כתב לא הוא בנך.״ להיות
 לאיסוף ביקר בהם המקומות מאות בין

 בית־משפט היה הגברברים, על האינפורמציה
 מיוחד היתר על־פי אביב. בתל לנוער השלום

 הזר כהן שלום היה רייפן, דוד השופט של
 עשרות לשם שהובאו שעה באולם, היחיד

 אל הקטנה הפסיעה את שצעדו גברברים
החוק. לגבול מעבר

 בן גברבר של תיקו היה הראשון התיק-
ש מכונית מתוך מצית גניבת האשמה: .15

 של מכובדת בשכונה לביתו, סמוך חנתה
 למשפחה בן היה הצעיר הנאשם רמת־גן.

 מדוע דמי־כים. ממנו חסך לא אביו טובה,
 לי קרא ג׳קי שלי ״החבר המצית? את גנב

 ש־ ידעתי לטייל. נצא בוא לי: ואמר מהבית
ה ושהספורט קונצים, לעשות אוהב ג׳קי

 ריקים בקבוקי־חלב לסחוב הוא שלו אהוב
 המכולת. לבעל אותם ולמכור הבתים, מפתחי
לש נוסע או בקולנוע מבקר היה זה בכסף

בתל־אביב. בטירים חק
 המכוניות. על נסתכל בוא לי: אמר ״ג׳קי

 היה השמאלי החלון עומדת. מכונית ראינו
 הוא מצית, יש בפנים. הציץ ג׳קי פתוח.

 לא בחיי פעם אף אותו. תוציא לי, אמר
 לא אבל לי. שייך שאינו דבר שום לקחתי
 הכנסתי דם. לי שאין לג׳קי להראות רציתי

 המצית. את וסחבתי החלון דרך היד את
 אותו מכרנו אחר־כך ממני. אותו לקח ג׳קי

 לשלושים זקוק הייתי לא לא, גרוש. בששים
״ שקיבלתי גרוש קי... חל כ

 השופט קודם. תיק כל היה לא לנאשם
 חמורה אזהרה השמעת תוך לשחררו, החליט

 הנבוך הגברבר זו. לדרך שוב ייסחף לבל
 הגברבר, לאבי פנה השופט לשופט. הודה

 שתתעניין ״כדאי לבית־המשפט. אותו שליווה
 שלו,״ הפנאי בשעות עושה שבנך במה יותר
יעץ.

 גדול, תעשייתי במפעל מנהל־עבודה האב,
 הוא בנו. אחר יותר מקרוב לעקוב הבטיח
והול גוברת ובמבוכה לשופט, קידה החווה

 שישב האנשים מקומץ אחד כל אל חייך כת
 מן עבר ״מבטו כהן: שלום סיפר באולם.
 לקצי- וממנה המשפט, בית למזכירת השופט

 ולמרות קפא. — אלי כשהגיע נת־המיבחן.
 מאחר זה, לרגע יותר מוכן הייתי כבר שאני

ב באב להתבונן הספקתי המוסתר וממקומי
ה הכנתי למרות המשפט, שמיעת כל משך

 אבי כי במבוכה. אני גם נתקפתי נפשית,
בן־דודי.״ היה הגברבר
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