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בע*מ נורית חגי המפיצים:

במדינה
עסקים

המרה הפיצה
 סטיקיה בעלי קרני, וגרשון כרובי משה
 אחד יום החליטו בתל־אביב, המסגר ברחוב
 לקחו הם מעולה, איטלקית מסעדה לפתוח

 לאיטליה, שנסע בן־אב, דני את לשותף להם
באננה. לואיג׳י אמיתי, איטלקי טבח הביא

 ומי, מי החדשה, הסיגריה של העסקים
 היו לא וקרני כרובי אך לפרוח, החלו

 עוד יפרחו שהעסקים רצו הם מרוצים.
 יחסי־ על הממונה שהיה לדני, הורו יותר,

לשבת לאנשים שיאפשר — במקום הציבור

כאננה לואיג׳י טפח
״ יותר׳ ,מהר יגידו לא ״לי

ו לאכול שיגמרו כדי בלבד, דקות עשר
ה לשף גם לאחרים. !מקומם את יפנו

יותר. מהר שיעבוד אמרו לואיג׳י, איטלקי,
 היה לא לואיג׳י מעפולה. איטלקי

 המזוודות את ארז אחד בוקר לכך. מוכן
 לבעלים שהודיע אחרי לאיטליה, והסתלק

 ושהוא בסטיקיה, כמו לעבוד מוכן שאינו
כאלו. לשיטות רגיל לא

 של מנסיעתו הודאגו לא בעלי־הבית
ב מודעות לפרסם המשיכו הם לואיג׳י.

איטל לאוכל אתכם מזמין ״לואיג׳י נוסח:
 עובד של בדמותו מחליף לו ומצאו קי,״

מ כך כל לא שמוצאו סמי, הסטיקיה
מעפולה. אלא פירנצה,
תו שהפיצה מתלונן לקוח היה כאשר

 נענה היה פיצה, בדיוק לא היא סמי צרת
 יבוא שלא בעיניו, חן מוצא לא זה שאם
יותר.
ל כדי יכולתו כמיטב עשה בן־אב דני
 אורח השאר בין הזמין העסק, את הציל
 לפצות כדי הבית, חשבון על לפיצה קבוע
 כשהגיע למחרת, מחדל. איזשהו על אותו

ל החליטו ששותפיו דני נוכח למסעדה,
 הדלת. את לפתוח הצליח לא הוא הענישו:
 פנה דני המנעולים. את החליפו שותפיו

ה חייב ובמשפט תביעה הגיש למשטרה,
פיצויים. לו לשלם וכרובי קרני את שופט

מת דני, התייאש לא הצרות כל למרות
 אפילו הוא מסעדות. בעסקי להמשיך כוון

 ״שתהיה לואיג׳י: את חזרה להביא מתכנן
אמיתית." פיצריה סוף סוף כאן

משפט
פעל לא הטריק

הידו הפרוצות אחת היא גבאי ברוריה
 בבית־המש־ מוכרת היא בבירת־הנגב. עות
 או העיר ברחובות מאשר פחות לא פט

 אוהבת היא שם לדדה השייך בדיסקוטק
הפנוי. בזמנה לרקוד

 שופט בפני ברוריה הופיעה לאחרונה
 עדות מסרה היא האשמה: בנאי. י. השלום
 ממאסר שוחרר ממנה שכתוצאה סותרת,

בכלא. לשבת צריך שהיה אדם
 כזו עבירה על כי השופט לה כשהעיר

 ענתה בפועל, למאסר להיענש עלולה היא
 תשלח ״אז ובחוצפה: היסוס ללא ברוריה

חוד שלושה בן תינוק בני, עם מהר אותי
הי לא בנאי השופט שתרצה״. לאן שים,
 חודשי ארבעה במקום בו לה פסק סס,

 על נוספים חודשים וארבע בפועל מאסר
מ הזדעזעו בית־המשפט חלונות תנאי.

 עזר לא זה אך — ההיסטריות צעקותיה
 יראו לא הקרובים החודשים בארבעת לה.

דדה. של בדיסקוטק רוקדת אותה
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