
במדינה
פשעים

הצינורות
ם בלי מקו א־ הל

 ל־ חנות יש ),32( אבו ולמנחם היות
 זאת לנצל החליט הוא בבת־ים, ןזרברבות,

עסקיו. את להרחיב כדי
ה לבנין שלו בטנדר נוטע היה ערב, מדי
 שם בבת־ים. 86 בלפור ברחוב ונבנה הולך
או מעמיס מכוניתו, את לו מחנה נעצר, היה
ה ונוסע האפשר, ככל רבים בצנורות תה

בחנותו. מקום הרבה היה לצנורות ביתה.
ב שגר שכן אבו במנחם הבחין השבוע,

מכו בטעינת עסוק שהיה שעה מקום, קרבת
ל המכונית. מספר את רשם השכן ניתו.

 אמר הקבלן הבניין. קבלן עם שוחח מחרת,
 צנו־ נגנבו האחרונה, בתקופה שאכן, לשכן
ל ניגשו השניים המוקם. מבנינו רבים רות

ו הטנדר מספר את מסרו במשטרה, התלונן
נהגו. תיאור את

 השוטרים הגיעו הרישוי, משרד באמצעות
 שני בתוכה ומצאו אבו, מנחם של לחנותו
 ל־ד נעצר אבו כגנובים, חשודים צנורות

ה שאר את השיג מהיכן לברר כדי ימים,
המשגשגת. חנותו של ציוד

הדוד
הידידותי

מדי
ל אב ),47( קטרי יוסף בשם אחד לאיש

 רינה בקולנוע והסדרן פועל־הנקיון ילדים, ב
ה רגילים. חיים סתם לחיות נמאס בחולון,
 בבית החיים אותו. שיעממה בקולנוע עבודה

ל חדשות דרכים חיפש הוא אפורים. היו
החיים. מן יהנות

 בילדה הסדרן הבחין האחרון, רביעי ביום
ו בקולנוע שהסתובבה בערך 7,5 בת קטנה

 מקום לה סידר הוא לשבת. מקום חיפשה
לידה. התיישב התחיל, וכשד,סרט ישיבה,

 ללטף יוסף התחיל הסרט, הקרנת במהלך
 חיוכים' אליה חייך אבל בירכייה, הילדה את

מרגיעים.
 מה הבינה לא הילדה טפשות. מתוך

לי את וקיבלה ממנה, רוצה הידידותי הדוד
 אבל — אומץ אזר יוסף בסלחנות. טופיו

 שהדוד בבית סיפרה היא ולכן לה, הכאיב
כואב. לה עשה בקולנוע אחד

ה לתחנת הילדה עם מיהר הנדהם האב
 הקצין בתו. סיפור על חזר ושם משטרה,

 הוכח בבדיקה לרופא. ובתו האב את הפנה
סו והיא מגונה, מעשה בילדה עשו אכן כי

פנימיים. וכאבים חיצוניים, מסימנים בלת
ב הסדרן. את לעצור מיהרו השוטרים

 לא באמת ״אני קטרי: יוסף סיפר חקירתו
 סתם־ככה, זה את עשיתי לי. שקרה מה יודע

לי.״ התחשק נורא פתאום טפשות. מתוך
 התורני, השלום שופט בפני יוסף משהובא

 את לעצור השופט ציודה גרשוני, עזריאל ד״ר
תו שהמשטרה כדי ימים, 5ל־ המודה החשוד

 לעשות התחשק לא ליוסף אם לחקור כל
 כדי תוך אחרות, ילדות עם סתם־ככה

בעבר. עבודתו

תחבורה
אלף 5ו

ס טי ס מי טי פ או
 עשרה יש באר׳י המצוייר, משאית כל על

 — מונית כל על בה. לנהוג הרשאים נהגים
וחצי. ארבעה — אוטובוס כל ועל תשעה

ל רשיונות־נהיגה בעלי מספר בין היחס
ב נוח יותר הרבה הוא כלי־הרכב מספר

 רשיונות־נהיגה בעלי (שני פרטיות מכוניות
 1.5( ואופנועים ובקטנועים מכונית) כל על

כלי־רכב). לכל רשיון בעלי
 יותר בקצת מסתכם הזה הנהגים קהל כל

 כל מקיפים הם (ואשד,). איש אלף 290מ־
 נהיגה*. רשיון להוציא הזכאי ששי ישראלי

בטרק לנהוג רשאים האלה הנהגים מן 6000
 אחרת) ניידת חקלאית במכונה (או טור

 או בקטנוע רק לנהוג רשאים אלף 22 בלבד.
באופנוע.
 נהגים אלפי עשרות כמובן, יש, זה לעומת
אלף 51 כלי־רכב. סוגי בכמה לנהוג הרשאים

 היא רשינך להוצאת העיקרית ההגבלה ♦
ל ,16 הוא קטנוע לנהיגת המינימום הגיל:

מ תושבים 1,700 ,000 בישראל .18 מכונית
.16 גיל על

 או־ מספיק היו בקטנוע רשיון־לנהיגה בעלי־
הו בעתיד, שלהם לכלי־הרכב בקשר פטימים

במכונית. רשיון־נהיגה גם לעצמם ציאו
 אגף־הרישוי כרטסת שישי. נהג כל

 על סיפרה האלה העובדות כל את שגילתה
 רשיונו: ותק ועל )38( השכיח הנהג של גילו

ה בכבישי נהגים ארבעה כל מתוך שלושה
ה השנים בעשר רשיונותיהם את קיבלו ארץ

אחרונות.
 להרכיב חובה קיימת הנהגים מן חלק לגבי

 ואחד ששי) נהג (כל הנהיגה בעת משקפיים
סידו ברכבו להתקין חייב נהגים 200 מתוך

 מצמד־יד) או להגה גולה (כגון מיוחדים רים
נכה. היותו בעובדה בהתחשב וזה

דרכי־אדם
הדרך

ה ט מ ל
 סופרמן. להיות החליט )19( סופרמן צבי
 — ״האדם־ד,עליון״ לו קראו תמיד חבריו
 לא בכלל שזה ידע הוא אבל נורא. וצחקו

 זכאי שהוא להם להוכיח והחליט צחוק, לא
לתואר.
 הצלחה באמצעות זאת להוכיח חשב הוא

 — הראשון פשעו את הפשע. בעולם מזהירה
 פסח אסתר של בדירתה ביצע — התפרצות

 הצליח הביוב, צנורות על טיפס הוא ).47(
 דלת את לפתוח ניסה ואחר למרפסת, להכנם
ש הסתבר ברשותו. שהיו במפתחות הדירה

 עליון. גנב לא אבל אדם־עליון, אולי הוא
 בעלת־ את שהעיר רעש קול השמיעו צעדיו
בצעקות, פרצה והיא משנתה, הדירה

 המבוהלים, השכנים על־ידי התגלה הגנב
 המשטרה גופו. בכל ורועד במרפסת חבוי

נעצר. וסופרמן הוזעקה,
ש ימים. 7ל־ לכלא אותו שלח השופט

 ,לאדם־ד,עליון כדאי אם לחשוב זמן לו יהיה
לעולם־התחתון. לעבור

דרכי־חיים
 עינו השם
לו לא בכיס

 לעשות מנסה ),24( נאתי שמשה פעם כל
לו. הולך לא דברים,

 בסנדלרות, ועבד בטונים קטן ילד כשהיה
 שחתך פעם בכל עליו צוחקים הילדים היו
 והפך כשבגר הסנדלרים. בסכין האצבע את

 תמיד כי ממנו, צחקו הכייסים כל לביים,
הכיום. בשעת נתפס הוא

 לו עמד הוא לו: קרה שוב זה השבוע
 אוטובוס של בתחנה הגדול בתור בשקט

כש בתל־אביב. רוטשילד בשדרות ,5 מס׳
ה בדלת נדחקו והאנשים הגיע, האוטובוס

 את וכייס והדוחק, הצפיפות את ניצל כניסה,
 לירות 1474 שהכיל ברט, אברהם של ארנקו

ונעלם. המקום מן ברח אחר במזומן.
ה בכים לו שקל פתאום שהרגיש אברהם,

 נגנב. שארנקו ונוכח בכיסו מישש אחורי,
 מיהר בורח, משד, את וראה סביב כשהסתכל

קול ליד אותו לתפוס והצליח אחריו, לרדוף
משה. את עצר במקום שהיה שוטר תמר. נוע

 הוא בו. בגד שמזלו על מבעם רתח משר.
 על שהתרגז כמו שניתפס, על־כך התרגז לא

 בבת לירות 1474 של דשינה גניבה שהחמיץ
ל שמיהר מרוגז, היה כך כל הוא אחת.

 על בכעס התנפל הוא הרע: במזלר התנקם
אותן. וניפץ — תחנת־ר,משטרה חלונות

י1הו
 גילה בירושלים קיבוץ*גלויות. •

 ההצדעה.לןשראל מיצעד יו״ר קומט, תיאודור
 במיצעד כי בניו־יורק, הבא בחודש שיתקיים
 ותלמידי ציונים בני־נוער רק לא ישתתפו
 במדי שתופענה נזירות גם אלא ישיבות

 במקרה, בצבעיהם, הזהים שלהן, בית־הספר
ולבן. כחול דגל־ישראל: צבעי עם

 בעמק־זבולון הקופה. שימור •
 תביעת־פי- דגים בריכות בעל קיבוץ הגיש
 לשימור למחלקה ל״י אלף 20 סך על צויים

 למשק שנגרם הנזק זה כי בהסבירו הטבע,
 המוגנים, לעופות־הבר הפריע שלא בגלל

 בו חזר הבריכה, מן דגים לשלות השקנאים,
 לפחות, דרושים, כי משנתגלה מתביעתו

 הדגים כמות את לזלול כדי שקנאים ביליון
בתביעה. מדובר היה עליה
הת בנהריה רווק. הוא הכדור •
ל ושטשון ביתר הפועל, כדרוגלני חלקו
 גילו, — ונשואים רווקים — קבוצות שתי

 יתרון לרווקים כי הראשון במישחקם
הנשואים. על )1:3( מכריע
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ונוס עם ומהירה נעימה הפלגה
 כל מפליגה 153 טא£ז\5 המפוארת המעבורת אנית

ברינדיזי. — פיראוס — ללימסול :מחיפה ששי יום
ימים. 3 ההפלגה אורך

מחיפה 155 עם וחזור וךלה הפלגה מיוחדת: הצעה
נוחים. במחירים ללונדון, ברכבת מידית נסיעה בשילוב לברינדיזי,

מכוניתך את אתך וקח — ונוס עם הפלג
הנסיעות משרדי לכל לפנות נא
 רחנפרד ן1אהה :לבישרא הכללי לסוכן או

אשדוד • ירושלים • תל־אביב • חיפה

ת1 מ מציגה: השחקנים ב
ם ל ו ק ל מ ! ״ ט ק  ה

בסריסים׳ ומלחמתו
 העונה של והמצחיקה הצעירה הדינמית ההצגה

 ביותר הטוב השחקן קוטלר, עודד בהשתתפות
1967 בקאן הסרטים בפסטיבל

 הרופא״ ״בית ת״א,
8.30ב־ 1.6 ה׳ יום

 ״ביתנו״ חיפה
8.30ב־ 2.6 ו׳ יום

 הרופא״ ״בית ת״א
8.30ב־ 3.6 מוצאי־שבת

 הרופא״ ״בית ת״א
8.30ב־ 6.6 ג׳ יום

 הרופא״ ״בית ת״א
8.30ב־ 7.6 ד׳ יום

למחזאות ביה־־ס
ו1א0 ק1/וץ*¥8ז

 ,ג למחזור ההרשמה פתיחת על מודיע
ת לכתיבת חזו  מ
תי  רדיו תסכי
טי  טלביזיה תסרי

ר לכתיבת חוג . הקצר הסיפו
 תיאטרון, אנשי אוניברסיטאים, מרצים נמנים ההוראה צוות :

 אוניברסיטאות בוגרי בארץ), זו בעבודה (העוסקים וטלביזיה יו
 טלביזיה. תסריטי לסחזאות־רדיו־והפקת בפקולטות ו״ל1

הספר. בית של קבלה ועזת יעברו המועמדים
.12.6.67ב־ הלימודים התחלת

 ת״א, המורים, הסתדרות בבית ההרשמה
 הפועל), הועד (מאחורי 8 בן־סרוק רח׳
240222 טל. .19.00—16.00 השעות בין

155223 הזה העולם


