
 יוסף השופט קבע לבית־המשפט,״ בכלל
 לזכות היה יכול לא הוא אבל מגורי־כהן.

מה גבוה מחיר לקח זה שכן הנהג, את
 הצדקה לו שהיתה למרות בחוק, נקוב
 של בסכום סופר דוד את קנס הוא לכך.
אחת. לירה

ם שעי פ
שטן מעשר.

 שטן משה חכזש
 כייס תפס

 איד הקורבן אב?
? היה זה היכן זוכר

 דב זעק ארנק!״ לי אין שלי! ״הארנק
ה תא ליד כשעמד ,73 בן זקן ישראלי,
 בתל-אביב, 16 מספר באוטובוס כרטיסן

 נוסעי כל לשכונת־התקווה. בדרכו שהיה
 למשמע כסאותיהם על קפאו האוטובוס
זעקותיו.
 משקפיים בעל גבר, הניה רגע אותו
 וניסה הזקן של כתפו על ידו את כהות,

מי אצלנו. הארנק בסדר, ״זה להרגיעו:
נרד.״ בוא אותו. לך כייס שהו

 משה האזרחיים, בבגדים המשטרה איש
 רהיטים חנות אל הזקן את הוביל שטן,

 שבויים ארנקו את לו החזיר שם סמוכה
 הכיל הארנק לכן. קודם קלה שעה ממנו

 של כרטיסיות ושלוש מיסמכים ל״י, 70
 לפני מספר דקות הזקן רכש אותן דן,

שבויים.
 של מוצלחת פעולה של סיומה זה היה

 המדור־המרכזי של מיחלק־הרכוש חוליית
 את יתפסו הם הפעם תל-אביב. במשטרת

חם״. ״על )34( סקירה ניסים הידוע הכייס
 ני־ הגיע בוקר אותו הכיסים. תופר

 ב־ 60 לוינסקי שברחוב לבית־הקפה סים
 הבחין ולא ולכאן לכאן הביט תל־אביב.

ש המדוד איש שטן, במשה שטן, מעשה
ל מפה מטרים. 20 של ממרחק בו צפה
 צ׳רלי גם סקירה גיסים אל מצטרף שם

 ידם מניחים שאינם מאלה הוא אף עשור,
 אבל אחרים. של בכיסיהם אלא בצלחת

ולשלו לשטן נגרמה האמיתית ההפתעה
 במשימת עימו שהיו האחרים הבלשים שת

 (״התימני״) ■שלום — כייסם אחרי עיקוב
כא עמר, ויעקב גיתיאת זילפה אורקאני,

 שהצטרף השלישי האדם את ראו שר
ולצ׳רלי. לניסים
 שלמה מאשר יותר ולא פחות לא זה היה

 בבית־מלא־ כיסים שתופר כמי הידוע לוי,
 מהכיסים. שסוחב כמי ולא לחייטות כה

 מתוך לוי, שלמה רצה שהפעם נראה
 האנשים שמים מה לראות אולי, סקרנות
לע החל כך להם. תופר שהוא בכיסים

 ניסים רב־כייס עם שלו הסטאג' את שות
סקירה.

לקר נצמדו לאוטובוס, עלו ולוי סקירה
 מהם מה במרחק צדדיו. משני המיועד בן

 אבל בלשים. שני מעשיהם אחר עקבו
ב במלאכתם. הכייסים את עצרו לא הם

 ושני ארנק כל היה לא הקורבן של כיסו
הרא בתחנה מהאוטובוס ירדו הכייסים

אחריהם. הבלשים שונה.
 דב הזקן את מצאו השני באוטובוס

הח ״ניסים שטן: הבלש סיפר ישראלי.
 שלף השניה בידו ניילון. שקית בידו זיק

 הזקן של מכיסו הארנק את בזריזות
 באמצעות שהסתירה השניה, לידו והעבירה

 נוסעי מעיני מעשיו את הניילון שקית
האחרים.״ האוטובוס

מה לרדת מיהרו שלו והסטאג׳ר ניסים
 הספיקו לא הם אבל שללם. עם אוטובוס

 בידי נעצרו כאשר בארנק יש מה לראות
 את הוריד שטן הבלש אורקאני. הבלש
 שהוצא ארנקו את לו למסור כדי הזקן

הכייסים. של מידיהם
 וטובי- שמחים יודע. לא מכיר, .לא

 המרכזי המדור בלשי ארבעת הגיעו לב
 בבית- שנפתח הכייסים שני של למשפטם

 לשלוח יכול מה בתל־אביב. השלום משפט
 תפיסה מאשר יותר לבית־הסוהר כייסים

חם״. ״על
 שמחתם כי להם הסתבר במהרה אבל
 אל עלו הבלשים מוקדמת. קצת היתר,
 התפיסה. סיפור את וסיפרו העדים דוכן
 הדוכן אל התביעה העלתה כאשר אבל
ה כוייס שמכיסו הזקן ישראלי, דב את

 הגניבה, מהות את להוכיח כדי ארנק,
הזקן. של זכרונו שטן, מעשה בו, בגד

 דרור עורך־הדין הנאשמים, של סניגורם
הזקן: את לחקור החל מקרין

 ברחוב לאוטובוס -שעלית זוכר ״אתה
י״ לוינסקי

 שאל לוינסקיי״ פתאום מה ״לוינסקי?
 לוינס־ ברחוב שהייתי זוכר לא ״אני הזקן,
קי.״

 ותחזיר לבני־אדם טובה תעשה לך אז
סוח כייסים מיני שכל הארנקים את להם
מהם. בים

דרכי־אדם
ר הוא ד חו ר ה כ מו □,עתו! כ

 מוכרי אחרון
 הייקיס העתוגיס

בתז-אביב
 ההצלחה סיפורי ובכל האגדות בכל
 את התחילו המיליונרים כל שכמעט כתוב

שמ גם כמוכרי־עתונים. שלהם הקאריירה
 בקאריירה החל וינה, יליד ,66 כהן, חה

 כשעלה עתונים. כמוכר בארץ־ישראל שלו
ל היטלו■ עליית אחרי קצר זמן לארץ,

 מארק ועשרה שכמו על שק עם שלטון,
 העבודה אבל בפרדס. תחילה עבד בכיסו,
 שכדאי לו יעץ וחבר מהר נגמרה בפרדם
דיזנגוף. בכיכר עתונים למכור

 נזכר ליום,״ עתונים שבעה מוכר ״הייתי
צעק הפצצה. היתד, אחת פעם ״רק שמחה.

 מכרתי יום באותו פצצה!' ,פצצה! תי:
עתונים.״ 200

 והיום, שגה. 30 לפני כמעט היה זה
 בכיכר עתונים פעם שמכר כהן שמחד,

 בנין ליד עתונים מוכר הוא דיזנגוף,
 דוכן. בלי אז. כמו ככה, תל־אביב. עיריית

 וקול ביד עתונים ת ערים רק חנות. בלי
 את שיניים חסר בפה המנגן שירה אומר

הכותרות.
ג הו א  כהן לשמחה פידסטף. עם ל

 אוסף רק לו יש ילדים. לו אין אשה. אין
אותם לראש־השנה ברכה כרטיסי של

בהן מובר־עיתונים
שנות־טובות של אוסף

 חוץ אבל משפחתו. מקרובי מקבל הוא
המוסיקה. אחת: גדולה אהבה לו יש מזה

 שכולם ערבים היו בווינה אבא בבית
חב של מנהל היה ״אבא ומוסיקה. שירה

בגמ שמחה נזכר גדולה,״ טכסטיל רת
 רצה אבא בגמנסיה. למדתי ״אני גום.
 היו לי אבל בטכסטיל. אהיה אני שגם

 כולם שלנו בבית למוסיקה. גדולות עיניים
 מנצח. היה שלי אמא של אח וניגנו. שרו

 היו מוסיקלי. ערב אצלנו היה שבוע כל
 הייתי ולנגן. לשיר בשביל אנשים באים

 ללכת לי אמרה אמא קטן. ילד זמן באותו
 ושומע. מתחבא הייתי אני אבל לישון.

לדם.״ עמוק המוסיקה לי נכנסה ככה
 מלבד בשואה, הושמדה משפחתו כל

ה את לשוויץ. לברוח שהצליחה אחותו
 עתו־ במכירת מרוויח שמחה שהיה כסף
 על מוציא היה זבדיזנגוף במוגרבי נים

 של לקונצרטים הולך ״הייתי מוסיקה.
 אחר־ שס, באהל בהתחלה הפילהרמונית.

 שני לי היו עונה כל התרבות. בהיכל כך
 כסף הרבה לי היה ׳שלא בגלל מינויים.

 זה אבל האחרונה. בשורה יושב הייתי
המוסיקה.״ את שמעתי לי. הספיק

 פלסטף. עם יחד התאהב פעמים ארבע
 בחדר פאוסט. עם לשאול ירד פעמים חמש
 מפזם הוא שבזי בשכונת והשכור הקטן

 הוא עליו. האהובים הצלילים את לעצמו
ל אחד עתון מכירת בין גם זאת עושה

משנהו.
 ה־ העתונים מוכרי אחרון כהן, שמחה

להת הצליח שלא אחד בתל-אביב, ייקים
 הוא שנים עשרות עיתונים. ממכירת עשר
 אף והעתונים העיתונים. סיפורי את מוכר
שלו. הסיפור את מכרו לא פעם
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 ל- מצפה אתה אם
 בחייך, חשוב מיפנה

ל בהחלט עשוי הוא
 לכל או השבוע, בוא

 השבועיים תוך היותר
 זה מיפנה הבאים.

ו בראש לחול, עשוי
המק במישור ראשונה

 מקום החלפת : צועי
לימו השלמת עבודה,

 קבלת מקצועיים, דים
לעבו נלהבת הערכה או חשובה, עבודה

 האדם — טלה בת מכבר. לא שעשית דה
 אינו לאחרונה שהכרת ההשפעה בעל

לעצמו. רק דואג הוא לך, לעזור מעוניין

★ ★ ★

 דמות את לשחק המשך
 אם גס הנאמן, החבר

זאת. עם שלם לבך אין
חלי מישהו, יגלה אס
אתה סודך, את לה,

 עצמך את למצוא עלול
הי שקול מאד. אומלל

 כספית הוצאה כל טב
 כי השגרה, מן החורגת
 ביותר הקרוב בעתיד

כיס חסרון לד צפוי
יכ שהכרת התאומים — שור בת זמני.
מאד. וחשוב חדש עניין חייך לתוך ניסו

שוו■
ל י ד פ א  - נ

י ג א מ ב
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!0

וווווסיס

★  ★  ★

 ודאגה הולכת דאגה
 החיים את קחי באה,

 מזניחה את בקלות.
לי ודואגת בעלך את

 המידה. על יתר לדיך
ול להיפגע עלול בעלך
בש תשומת-לב חפש
 יתחיל הוא זרים. דות

 לפני מהבית להיעדר
 כוח עיניך. שתיפקחנה

 השבוע פועל ההרגל
 תשו- פעם הקדשת לו היה מוטב לרעתך.
 מקו־ בלתי ולאפשרויות לחידושים מת־לב
קפדנית. דיאטה על שימרי בלות.
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 כוללות תוכניותיו אס
עכ למרחקים, נסיעה

 רומן לממשן. הזמן שיו
 שהוא חושב שאתה
 מפיח באופק, מסתמן

 אל חדשה. רוח בך
יע־ הזמן תקוות, תתלה

 ידידות שלו. את שה
■  בינד מכבר זה שנרקמה ■303212^

 עוזרת דגים בת לבין
אלה, בימים רבות לך

הרבה בה. תזלזל אל ממנה, ניזון הינך
ובציור. בכתיבה לעסוק הקרובים בימים

★ ★ ★

ש שזה תחשוב אל
באשתך, בוגד אתה

 שלך. הטוד רק נשאר
 יוו- זה דבר של בסופו

 אז, או — ואז לה, דע
 הגדולה. הסערה תחול

ה ייגרם לביאה, לך,
 צפוי לא אושר שבוע

סר מול מבן ודווקא
 ציפית לא ממנו טן,

 את קבלי דבר. לשום
 אחת מתאימים שאתם נראה הצעותיו.

הרומנטי. רק לא השטחים, בכל — לשני
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באפשרותך, יש אם
תחו את במיקצת רסן

 את ואפילו — שותיך
המ הטרייה המרירות

הסיב־ ליבך. את מלאת
 יתפתח הבוס עם מוך

מדאיגים. למימדים
ו רוחך קור על שמור

 שאתה מה לו תגיד אל
 חכה באמת. עליו חושב __
 לפי החזק. שתהיה עד ~

 רחוק. לא הוא הזה הזמן הסימנים, כל
טובים. קשרים על שמור ביטחון ליתר
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מאז בת ברצינות, לחסוד שתתחילי רצוי
 כל המתכננת את, איך להאמין קשה ניים.
(מוגז בדייקנות צעד
ל לעצמד מרשה מת),
כ דווקא כספים בזבז
הי יודעת את הרי עת.
 לך נחוצים שיהיו טב

 רחוק. הלא בעתיד מאוד
התבל — מאזניים בן

 עדיין אין כהוגן. בלת
 להיכנס מספקת סיבה

 תחזור אס לדפרסיה.
האפ בהקדם לחושיך

 אי־השקט — לחושיך תחזור לא שרי.'אם
השבוע. קטן כסף סכום תקבל מוצדק. שלך
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 זה למזל, אבל, עקרב. תמיד עקרב, פעם

 מיום להיפך, ביותר. הגרוע המזל לא
 הכוכבים נוטים ליום
 ויותר יותר חסדם את

התוכניות כל כלפיך.
 תשנה ואל נכונות שלך

ש הלחץ למרות אותן
 מכיוונים עליך יופעל

דורשי דווקא שאינם
נש חיית אילו טובתך.

 לקולו יותר קצת מע
 סימפטי לא אדם של

— ריאליסטי אבל י
— נקלעת שאליו הבוץ מן יוצא היית

על הימורים זאת, לעומת ובאשמתך.
 בידיך. יצליחו דווקא, קטנים סכומים

★ ★ ★
 היצירה לכישרון טובה תקופה זו תהיה לא

ו השראה חוסר שלך.
 יאפיינו סבלנות חוסר

 שי־ לך יגרמו אותך,
 השבוע. במשך עמוס

 לך כדאי שכך, מכיוון
 פורקן לחפש לנסות

סוע בילוי במקומות
משמ ובאירועים רים

 השי־ יפוג אולי חים,
 ויתחלף הפנימי עמוס

כנה. חיצונית, בשמחה

01־11*, *
זיזי*.

★ ★ ★
 תביא ארוכות, בנסיעות מרבה הינך אם

 נסיעתך השבוע לך
 שבעקבותיה חווייה

שינו בחייך יתחוללו
תש אל קיצוניים. יים
שהב המתנה את כחי

 ש- לזה לידיד, טחת
 בו ביום אלייך צילצל
האח מנסיעתך חזרת
 תזכה — גדי בן רונה.

ש מאנשים לתשבחות
יריביך. הם כלל בדרך

 עצמך. בערך תפריו ואל תסתנוור, אל
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 קשה שבוע לפניך — דלי בת התחזקי,
להת תנסי אל במיוחד.

 שיהיה מהאתגרים חמק
 עליהס. להתגבר עליד
 הרבה שכל־ישר, מעט

יעז ועוז־רוח, אומץ־לב
 פני על לדלג לך רו

 לך, ויגרמו המשוכות,
 המון דבר, של בסופו

 הישגיך, על נחת־רוח
 מבוטלים יהיו שלא
ותרן! תהיה אל כלל.

★ ★ ★
תו וחסרת קשה הינה הנוכחית עבודתך

הגי שינוי מחייב זה דבר כאחד. צאות
רצי ויתר מחד, שה
בכ לנושא טצידך נות
 שינוי גם מאידך. ללו

 חייך סידרי של כללי
יש שמצבך לכך יביא
הרומאנ בשטח תפר.

 שבוע היה לא עוד טי,
עבורך, יותר מוצלך

 יוזמה מעט דגים. בן
 לך יקנו והכיבושים

נוראי. זאב של שם
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