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 בביתה, לי, כשהגישה ביותר הופתעתי רותי, ידידתי את לאחרונה כשבקרתי
 איני שכנראה בחיוך לי ענתה לפרטים, מששאלתיה וריחני. מהביל אספרסו ספל

 במשרדו לבעלה גם כי הישראלית, התעשיה של החדישים במוצרים מעודכנת
 אספרסו נת במב להנאתם משתמשים לם כ שלו החרושת בבית לגיסה. וגם

״אספרסץ״. ושמה ״אלקטרו־נוע״, על־ידי בארץ עתה צרת המי׳ איטלקית;
 והנאה בסימדיה הקטנה ״אספרסון״, מכונת את לי הראתה בקשתי, לפי

 קל הוא האספרסו הכנת אופן הקפה. הכנת דרך את בפני והדגימה רתה, בצ
 לפני מכנים היו הדקה, כמחצית שת,ך אלא בלבד, זאת ולא ביותר, ופשוט

משובחים. אספרסו ספלי שני
 ״אספדסוך מכונת מחיר רק שלא ואמרה, רותי הוסיפה אותי, להרגיע כדי

 התצרוכת את חישבה אפילו היא אפסיות. הן ההחזקה ת צאו ה׳ אלא נוח, הא
האגורה• שליש הכל בסך — קפה ספלי שני להכנת חשמל של המדויקת

 ליום מבעלי אבקש אותר, המתנה מהי מיד ידעתי ביתה, את כשעזבתי
כמובן. ״אספרסץ״׳׳, מכונת הקרוב: הולדתי
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עסקנים ודאי יש עבורם, להצביע שוערים
כזו. להבטחה ערך כל אין מק׳מיים.

 מסיעות קולות לדעתן, ירכשו, לא לכן
? אחרות
 לקנות. במה להם אין כי לכך, סיכוי אין
בכנ מקום ולהבטיח ;מאמין איני — בכסף

להבטיח. באפשרותם אין סת,
 בהצעתכס תשתמש מפא״י אס יהיה מח

 שיטת שינוי על מישאל־עם ותדרוש בכנסת,
הבחירות?

 גוברין עקיבא על־ידי הועלתה יה הבע
 בשחרית־ייי׳זית פומבי, כוח ו• בעת ממפא״י,

 בעיות! שתי יש כאן חיפה. עירית מטעם
קונ וו; שיטת־ב״׳ו לח אין ידין, אגודת
 קצת מגמגמת י מפא׳• גם להציע• קרטית

החד השיטה להיות צריכה מה כששואלים
בדיוק. שה

מי להיות יכול לא מישאל  ומי בעד ,
 מעשיו את מזכיר היה הדבר .,שינוי׳ נגד
 רוצה .,מי ששאל מאוסטרופול, הרשלה של

הת וכאשר התפילה?׳• לאחר חמין לאכול
 : אמר בית!, ליד מ׳חכי־הפי״כר. כל אספו
 לאכול רוצה מי יודע אני כעת ,יפה,

חמין.״
 אם תוקף• בכל נתנגד זו ברוח למישאל
 כשר להיות חייב הוא — כשר מישאל־עם

 קיבלו לא דחו, זה את מחוקת־יסוד. כחלק
 אפשר בכלל, כשרה היא אם הצעתנו. את

 בעניין במ׳שאל־עם להשתמש אם לברר
.פסולה היא אם אר לא. או זה . .

השנייה? זלבעיה
 לא קונקרטי. להיות חייב מישאל־העם

מוח שינוי בעד אלא מופשט, שינוי בעד
מסויים. שי,

כ קונקרטית לפעולה מוכנים יהיו ואס
ד זאת

 על משל פעם לא העלה ז׳בוטינסקי
 ביותר, מחוכם לא אחד, צרפתי גנראל

 והבחין בשעת־לילה לחדר־האוכל שניכנס
 הם בעל־הבית, את ראו כשהגנבים בגנבים•

 הוא צרפת. הימנון המארסייז, את שרו
להימלט. הצליחו והם דום, עמד

 אם המישאל, בעניין דום נעמוד לא אנו
 שיטת־ לשינוי מלכודת בתור רק בא הוא

למישאלי־עם. הסכמתנו אף על הבחירות,

מנגח!
עתון קורא המנהל

 ב־ הפנים משרד של הדרכונים מחלקת
 בכל ד. מא עסוקה מחלקה היא תל־אביב

ל כדי בקדחתנות, הפקידים עובדים חדר
 לנסוע, המבקשים האזרחים דרישות את ספק

 הסרי־סבלנות. תורים ממתינים ובפרוזדורים
 הזו הפקידותית הכוורת בכל אחד אדם רק

 מנהל זילברברג, אברהם זהו עובד: אינו
 תל• במחוז וההתאזרחות העליה שירותי

אביב.
 מתיישב במשרדו, מופיע הוא בוקר מדי

ופו — מניירות הנקי שול,זן-ר.כתיבד. ליד
 שאינו אחת ידיעה אין הבוקר. עתון את תח

 למכביר. לו יש לקרוא זמן אותה. משנן
 מהפקירים איש לחדרו, נכנס אינו איש כי

 לו מביא או אזרחים אליו מפנה אינו
 אותו. מחרימים פשוט הם לטיפול. עניין

 זילבר־ את מישהו מבקש כאשר פעם, לא
 .אדון המרכזנית: משיבה בטלפון, ברג

איננו.* זילברברג
הכ שעבר בקיץ מקיומו. מתןןרמים

 מנהלם. נגד שביתה המחלקה עובדי ריזו
ה ועד או טען איתו!׳• לעבוד ,אי־אפשר

 עובדיו, לחיי יורד הוא התלונה: עובדים•
ל מתאכזר בידיהם, סמכויות מוסר אינו

 אחרי גם הדרכונים עיכוב על פוקד אזרחים,
 התורים לריבוי גורם למסירה, מוכנים שהם

והסבל.
 הזז• התלונות, את שחקרה ועדה מונתה

 הצ־ לו הוצעו לעזוב. המנהל על כי ליטר,
 דחה הוזתיק הפקיד אך רבות, עות־פשרה

לחופש. לצאת הסכים לבסוף כולן. את
כ לעבודה ניכנס חודשים שלישה לפני
 הראשון הרגע מן כהני. מאיר מקומו ממלא

 העובדים. מצד בלתי־מסוייגת לתמיכה זכה
להי כמעט חדלו הטרוניות נעלמו, התורים

 עלתה הפקידים תפוקת במסדרונות. שמע
 מסוגל שבהני להוכיח רצו הם ערוך: לאין
 ייהפך מינויו כי להבטיח המחלקה, את לנהל
קבע. מינוי
 של עקשנותו את כראוי העריכו לא הם

 המוש־ הפקיו נסע שבוע לפני זילברברג.
 שפירא השר כי דרש לירושלים, בת־מאונס

 נענה, משלא הקודש. לתפקידו מיד יחזירו
 ימים. שלושה שנמשכה שביתח־שבת הכריז

 הוא פשוט: אמצעי דעתו על שהעלה עד
הכתיכס שולחן ליד התיישב למשרדו״ מזר
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