
במדינה

ת א ר ו ך ק ל
 אביב לטיולי ההרשמה החלה

 ליחידים טיולים .1965 וקיץ
 וסיורים ביקורים ולקבוצות,

 ובילוי בורוביץ בהרי בסופיה,
 — הזהב חולות על מרענן

השחור. הים של הרביירה
 במעינות וריפוי התרגעות

ם י י ל ר נ י מ המפורסמים. ה

והרשמה: פרטים

״ ס ר ב י נ ו א ״
ה ר ב ת ח רו תיי ה ל ל ב הו מ ו ע־ ב
 בלקנטוריסט של הכללית הנציגה

 17 רמב״ם רחוב תל-אביב:
 11 העם אחד רחוב תל-אביב:
: ה פ י 88 העצמאות דרך ח

משפט
התביעה עד

 את שמה העדים דוכן אל שנקראה האשד,
 נשבעה שלפניה, דיתנ״ך ער הימנית ידה

 קם, התביעה נציג האמת. כל את לומר
 הפסיקה היא אבל אותה, לחקור התכונן

דבריו. את
 מבקשת ״אני קטנה. משאלה הייתה לעדה
הת סגורות,״ בדלתיים העדות את למסור

 לא צניעות ״מטעמי השופט. בפני חננה
 הקהל ב&ני הסיפור לפרטי להכנם אוכל

באולם.״ היושב
 מטבעה, ביישנית היא כי סיפרה היא

 ובמעמדה בגילה לאשר, יאה לא כי הסבירה
 יפה שהשתיקה נושאים על בפומבי לדבר
להם.

ישע עורך־הדין הנאשמים, של סניגורם
 בדלתייש העדות למתן התנגד לויט, יהו

 סבירה סיבה שום ״אין הוא: טען סגורות.
 הוא העדה.״ לבקשת יענה שבית־המשפם

 הוכחה באמתחתו יש כי לשופט הסביר
 ליצור נועדה העדה של בקשתה כי חותכת

 אירוני חיוך שפתיו על העלה מטעה, רושם
 העדה על דבריו שעשו הרושם למראה

והמטופחת. האלגנטית
בט הסתפק והממולח הצעיר הפרקליט

לק ההפתעה את השאיר זו, סתומה ענה
 לבקשת להענות נאלץ השופט הסוף. ראת

האולם. את לפנות הקהל על ציווה העדה,
הצ העדה תשוקה. ושמה משאית

 כמה לפני כי סיפרה והביישנית נועה
 מוג- קולנוע על־יד לתומה עברה שבועות

כשהם הנאשמים שני את שם ראתה רבי,

 מתכוון. שאתה מה נכון לא זה העדה:הירקון. ברחוב
בזנות. עוסקת לא נבר אני

 שבעבר מסתבר שלך מהתשובה לויט:
ננווז? הבנתי האם בזנות. עסקת

ה ד ע  זה אבל כן, בבכי): (פורצת ה
מזמן. היה

זאת? ציינת לא מדוע לויט:
: ה ד ע  בשנים אבל לספר. התביישתי ה
בזה. עוסקת לא אני האחרונות
 אומרת. את כך לויט:

כן. העדה:
 סיחקיס יונה בפקד נתקלת נשאת לויט:

משוחחים? אתם שפה באיזה המוסר, ממפלג
ברומנית. : העדה
 שאה מודה שאת הרי בן, אם לויט:

 סירקיס. בפקד קרובות לעיתים נתקלת
נסיבות. באילו היא השאלה
 השאלה על לענות הצליחה לא העדה

 כי הודתה בבכי, פרצה היא האחרונה.
 היא כי הסבירה בזנות, עדיין עוסקת היא

 ילדיה שני את לפרנס מנת על זאת עושה
הפעוטים.

 אילץ בכך, הסתפק לא הפרקליט אבל
בידי בזנות עוסקת היא כי להודות אותה

מש היא לכך בתמורה וכי המשטרה, עת
 מוגרבי באיזור המשטרה של מודיעה משת

והטיילת.
 למסור בקשה היא מדוע ברור ״עכשיו

 לויט הסביר סגורות,״ בדלתיים עדותה את
 יכולה היתר. לא ״היא ניצחון, בתרועת

 בפני ההגונה האשה תפקיד את לשחק
 מכירים הם כי באולם, שישבו הסרסורים

היטב.״ אותה
ממפ־ הרוח את הוציאה הנגדית החקירה

דורש. לכל תשלחנה הסברה חוברות

ץ ב ש □ ת ד עו ה ה 1442 הז
חו )1 :ז ז ו א ט
 ה־ אצל הצום דש

 שם )4 טוסלטים;
 הנכיא בימי מקום

כ שנמצא, ישעיהו,
לירו סדרום נראה,
 סן רחוק לא שלים,

ו״גיחוז״; ״השילוח״
השבולת; קנה )10
אנגלית: אות )11
 ה־׳ אד )14 דר: )13

 )15 חם: טנוף עולה
מ ממלא )17 כד;
)19 (ר״ת): קום

 יש לה אשר אשה
 ״ג׳לי" )20 ילדים;

 נוסת )22 בעברית:
 )25 הורעהלפירסום;

)26 גבוה: מקום
תה )27 עניז; עסק,

ה איש )30 לוכה:
ב העוסק אדם יקב,
סט )32 יי:: יצור
 )34 צדף: )33 ייל;

 היבשות; את המקיף
 בספרדית: ״כן״ )36
אח ימים סוף, ,37

 המציינים תבות ראשי )39 (ארמית): רונים
 מוסרי אורח־חיים יושר, )41 בלי־האוכל; את

 )46 מסד; )44 לא־חם; )42 (כתיב־מלא);
 חמישים )50 כאב: קריאת )48 המכס; נובה

 בשעור מרובה, במרה )51 בגימטריה; ושתים
 להפריד כרי צמר, או פשת: חבט )53 נדול;

 )57 הרבה; )55 הדבוקות; שערותיהם ביז
 המנצל מנוע )59 לא״עבה; )58 מלכות; כסא
 קיטור נחל, של בזרם הכלולה האנרגיה את
 אופרה של שטה )60 (לועזית); גאז או

נודעת.
או ד: ט  )3 זז; )2 שטוחה; עונה )1 נ

 חיים בעל )5 לעבודה; באכזריות מזרז לוחץ,
וה המדע אל במיתולוגיה: )6 במים; החי

 )8 ותמהה; התפעלות קריאת )7 תגליות;
 הדו־חיים, ממחלקת לטאה )9 (ארמית): שער

 ארסי מיץ וטפרישה לחים במקומות מצויה
 היא זו לטאה הקדמונים: אמונת (לפי צורב

)12 בה): אוחזת האש ואיז האש תולדת

 בתנ״ד זו, ליד זו המופיעות, אותיות שתי
(לו מלא־רגש )15 ״אדוני"; אות:: וקוראים

 המרינה; לחוקי הכפוף תושב )16 עזית);
 )23 הקולות; מסולם )21 פתגם; אימרה, )18

 בצבע אריג )26 שליח; )24 קוסם; מכשף,
 במשפט; המשתתפים מן אחר )28 עז; אדום

 רוז: שבי: בדרגה באנגליה, אציל תואר )29
ה פרחים, בעל בר שיח )31 בארה; לבי!

מדו )35 מענית; )32 ולבושם; לנוי משמש
 הובאת ממנה אשר העיר, )37 עלוב; כא,

 )38 הטלד; דוד בבית לשמש כדי אבישג,
 עדי; )43 עברית; אות )41 קרם; )40 בערה;
 מאור מפורסם ישראלי מלחי; )45 וענוג;

 מתקנים בו אשר מלאכה, בית )46 (ש״ם);
 טלא־ )47 (כתיב־מלא): אות! וסכים מכוניות
 בארץ; ביותר העתיקות ם: עיר, )49 ספקות;

 די בו שאה )54 למעט: הבאה מלה )52
ה )58 ואמו; לאביו ביחס איש )56 מקום;

בעורקינו. הזורם נוזל

 משדלים והשבים, העוברים קהל אל פונים
 בקרבת שחנתה המשאית על לעלות אותם
 במשאית כי לשופט הסבירה היא מקום•
 במלאכתן שעסקו פרוצות, כמה ישבו

הנייד. בבית־הבושת
 בתשומת־לב, לדבריה הקשיב הסניגור

 בשובבות קרץ הערות, כמה לעצמו רשם
 אבל הנאשמים. ספסל על שישבו לנאשמים

כל־כך. מרוצה לויט מדוע הבינו לא הם גם
 קם החקירה, את התביעה נציג כשסיים

 שאלות כמה לעדה הציג ממקומו, הסניגור
 הוא כי חשבה שהיא ברגע אבל סתמיות.

הפ גילה הנגדית החקירה את לסיים עומד
קלפיו. את המנוסה רקליט

 הדקות במשך משופשפות. סודיות
בפ שנרשם הבא, הדו־שיח התנהל הבאות

רוטוקול:
 המקצוע מה המשפט לבית ספרי לויט:

שלך.
ה: ד ע  נשואה אני בית. עקרת אני ה

ילדים. לשני ואם
מיוחדת בקשה אליך לי יש לויט:

 לי והראי נעליך את בבקשה חלצי במינה.
 האמת: את אימרי עכשיו הסוליות. את

כל־נך? משופשפות הסוליות מדוע
 ישנות, האלה שהנעלים מפני העדה:

חדשות. לקנות קגזף לי ואין
בכך. בטוח אינני לויט:

לא? האמת, את לומר נשבעתי העדה:
ט: י  את לבית־המשפט לספר לי הרשי לו

שלך הנעלים של הסוליות האמת: כל
 הלוך מטיילת את ערב שכל מפני משופשפות

 ספרי הירקון. ברחוב קצר קטע לאורך ושוב
מסתובבת את מטרות לאיזה לבית־המשפט

 העד ללא אותר, הותירה התביעה, רשי
העיקרי.

חיים דרכי
הקס□ ציור

 שורות המוזות אין בו במקום דווקא
 של התתתית בעיר המשטרה בבניין —

 יצירות של זעיר משכן מצוי — חיפה
 מכסה ציורים של ארוכה שורה אמנות.

 הנמצאת המשטרתית המסעדה קיר את
 וול, פרנצ׳יסקה עצמה, והציירת בבניין,
 במשך ניצבת כשהיא אספרסו, מוכרת
הדלפק. מאחורי היום שעות מרבית
 ופרנצ׳יסקה מישר, צד. מכל יפר
ה העולם מלחמת בעת ברוסיה נפגשו
 כדי תוך זו את זה הכירו הם שניה.

 פסנתרן היה מישר. משותפות. הופעות
 כדי שתוף מקצועית, קוסמת ופרנצ׳יסקה

 את גם לצייר נהגה שובות־עין הופעות
הצופים. דיוקנות
 של לאמרגנה מהר חיש הפך מישר.
 'לאחר־מכן |קצר וזמן הצעירה, הקוסמת

 קיבל לישראל, הזוג כשהגיע לבעלה. גם
 מסעדה לפתיחת הבטחון ממשרד רשיון
המשטרה. בבניין
לחלו לוותר רצתה לא פרנצ׳יסקה אך

 למרות האמנותיית, שאיפותיה על טין
 המשיכה היא יפה. עלו המסעדה שרווחי

 — יותר רצינית בצורה הפעם — לצייר
 אוסף את להגדיל זאת עם יחד המשיכה
אחרים. אמנים של מכחולם פרי ציוריה,

 המסעדה, קירות על התלויים ציוריה,
של ביקורתם את הצגתם ערב עוברים
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