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 שעבדה אחת, כנופיה עוד השבוע נתגלתה
חדישות. בשיטות

 ו־ לעיקוב המדור־ד,מרכזי שאנשי למרות
 עדויות בגבית השבוע עסוקים היו לבילוש

היהלו שודדי נגד מרשיע חומר ובאיסוף
 לטפל כדי זמן די המדור בלשי מצאו מים,

החדשה. בכנופיה
 אותם האשימו צעירים, שני עצרו הם

גב באיזור וגניבות התפרצויות בשורת
 השוד את גם להם ייחסו ובני־ברק, עתיים
בני־ברק. של בשופרסל הנועז

ה שתושביה שעה צהריים. ארוחת
 בבוקר בשבת חזרו בני־ברק של חרדים
 ה־ למשרדי הפורצים חדרו הכנסת, מבית

חוליות. לשתי התפצלו המקומי, שופרסל

 פרמיית את להגדיל החליטה כי השופרסל
הביטוח.

חיים דרכי
□ □ושעי□ מסוכני

 בית־ חצר את שמילא הסרסורים קהל
 לא הלוי, יהודה ברחוב השלום משפט
 זקנים שני למראה השתוממותו את הסתיר
 כשהם הניידת, מן שירדו סחבות לבושי
שוטרים. שני על־ידי מלווים

 פוזרו הזקנים סביב שהתקהלו הסקרנים
 מהצלם למנוע גם שניסו השוטרים, על־ידי
למכ נדרש הוא אותם. לצלם במקום שנכח

 את לצלם ״אסור לנרתיק. מצלמתו את נים
השומרים. הסבירו האלה,״ הטיפוסים

 הורה לכאן,״ אותם תכנים יעקב, ״בן
 השניים. את שליווה לשוטר משטרה סמל

 אינם כי רושם עשו לאיטם, פסעו הזקנים
מהם. רוצים מה מבינים

 איתס. לשוחח ניסר, הצופים מקהל מישהו
שני אבל שאל. לכאן?״ אתכם הביאו ״למה
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 ביתך, ולניקוי הכלים לניקוי כרית בקנותך
 ברייט״ ״סקוטש השם על הקפידי

וחיקוי. תחליף לשום תשכימי אל

סלדה פרסים
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מניסויים
טקס ״מולר מפעלי של וד,נסרים

 ״מולי״ את הולידו נהריה״ — טיל
 המהפכנית. המטבח מגבת גבת״,

 כותנה, 100ס/ס עשויה ״מוליגבת״
 המיוחדות ייצורה לשיטות והודות

 ומתיבשת מיבשת סופגת, היא —
 משאירה אינה הבזק, במהירות

כ ונשמרת הניגוב, לאחר סיבים
 כביסות. מאות אחרי גם חדשה
ל המשביר אתא, בחנויות להשיג

אחרות. מובחרות ובחנויות צרכן
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בכית״המשפט הקבצנים
אותם!״ תעזבו ״יאללה,

 ה־ של הכספת בפיצוח עסקה מהן אחת
 משרדי אל חדרה השניה ואילו שופרסל,

השניה. בקומה הנמצאים טלקו
אח ממושך מעקב שניהלו הכנופיה, אנשי

 באיזור, השמירה על הממונה השומר רי
 בשבת, עובד אינו הוא כי להפתעתם גילו

 היום. ולאור בשבת השוד את לבצע החליטו
 קטן מחסן יש השניה בקומה כי ידעו הם

 איחס הביאו לא עבודה, כלי מרוכזים שבו
 בכלים השתמשו הם משלהם. פריצה מכשירי
השי לאחר אותם, החזירו במקום, שמצאו

למקומם. מוש,
 ירוו יום, כחצי במקום שהו הפורצים

 צה־ ארוחת שם אכלו השופרסל, מחסני אל
 המזון. מחסן את שפרצו לאחר דשנה, ריים

ה שיירי את לסלק אפילו דאגו לא הם
 הריקים, הבקבוקים את ולהרחיק ארוחה
ל שהוזעקו המשטרה חוקרי מצאו אותם
מקום.
 את זנחו הנועזים הפורצים מעניין: פרס
רי מכשירי בעזרת הקופות פיצוח שיטת
ני על־ידי חדשה, פיצוח שיטת פיתחו תוך,
 החצץ שיכבת והוצאת הקופה דפנות סור

הדפנות. בין הנמצאת
 ההש־ מכונת בעזרת נעשתה זו מלאכה

 סלקו. עובדי אח המשמשת החשמלית חזה
 חדרו החצץ, שיכבת את שסילקו לאחר

 דחפו הכספת, של בית־המנעול אל הפורצים
 את פתחו חוץ, כלפי המנעול לשונות את

 אותה שנמצא הכסף כל את ונטלו המיכסה
ל״י. 170 בכספת: שעה

 שבדק מגךצ׳טווד, חברת של המומחה
 הפריצה, שיטת למראה נידהם הכספת, את

 כי דעתו על העלה לא מעולם כי הסביר
 על־ידי כזאת, בשיטה כספת לפרוץ אפשר

מבפנים. המנעול פתיחת
להנהלת הביטוח חברת הודיעה בינתיים

 דינבום, ״אינעל בכתפיהם. משכו רק הזקנים
 כבן זקן מהם, אחד קילל ממזרים,״ כולכם

 מישפטים במד, מלמל העיוור חברו בעוד ,70
מובנים. בלתי

 התעניין ?״ מהם רוצה המשטרה ״מה
 לתחילת במסדרון שחיכה מועד עבריין

 התשובה. היחה יודעים.״ ״לא מישפטו.
סק את סיפק השניים אל שנילוה השוטר
 הסביר, קבצנים״ ״הם הנאספים. של רנותם

 קבצנים נגד המבצע במסגרת אותם ״עצרנו
ציבורי.״ מטרד המהווים
 ל־ הזדעזעו הקשוחים הסרסורים אפילו
 עם שתתעסקו סוב ״יותר ההסבר. מישמע

 אותם תעזבו ״יאללה, מישהו, צעק פושעים,•״
האלה.״ המטכגים שני את במנוחה

 חיכו הרעש, כל מה תפסו לא השניים
 אל לשוב מנת על לשיחרורם, רוח בקוצר
 להמשיך אלנבי, ברחוב הקבועה פינתם
נדבות. לקבץ

החי
 הגיע ברמלה, השניים. מוכים •

 גילה לפגישה, חברתו, לדירת מקומי תושב
 פרחים. זר מחזיק חברו, את דירתה דלת ליד

 לשניהם קבעה כי על התמרמרו השניים
בצזזתא. אותה היכו לפגישה, מועד אותו
 בטבריה, פטור. - שופט על מגן •
 המקומי הפועל בין הכדורגל משחק לאחר
 להגן הסדרנים אחד התנדב שעדיים, ומכבי

 את ניצל הנזעם, הקהל מפני השופט על
 בעיטות מספר בעכוזו בעט ההזדמנות,
מדוייקות.

בתל־אביב, ירשת? וגם האכלת •
ל מפוארת במסעדה הלקוחות אחד ניגש

 להם הגיש אחרים, לקוחות סעדו בו שולחן
המקום. מן והסתלק הכסף את גבה חשבון,
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