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ש ח1כ ־ הזה העולם חד
ואוהדים חברים פגישות

ס, אלכס עם סי ההסתדרות של הוועה״פ חבר מ
03-230856 טלפון ע׳׳י הזמנות — באר-שבע 14.12.72
20.30 בשעה ,354/5 גלעדי בבית — אילת 15.12.72

המרכז חברי בן״דב, צבי קריץ, ראובן ד״ר עם
— מוצקין קרית 19.12.72

20.30 בשעה ,25 אח״י-אילת אלינג, בבית
 ופעילות הסברה ערבי לחוגי־בית, פניות
ת״א 03-230856 בטלפון מתקבלות אחרת

גוח ו צעירים! ו
 ליד הצעירים הזוגות אירגון

מתבונן חדש כוח — הזה העולם

ה ל ו ע פ ה ל ל ו ד ג
הדיור בעיית לפיתרון במאבק

 — זו לפעולה להצטרןז המוכנים הצעירים הזוגות כל
 גלילי, משה עם דחון? כאופן להתקשר מתבקשים

לפניה״צ. 12ו־ 9 השעות בין תל־אביב, 230856 טלפון

 ־ בוש עד נמתין לא
רואש! מער לגג

ל דז די ג מ  ז
ס שנ הצו ן1ה

מסיאס אנריקו
ת י נ כ ת ב

האומה" ״בניני ירושלים
8.30ב־ 26.12 ג׳ יום

ת ג ״ ת י ר העשור" ״היכל ק
9.00ב־ 28.12 ה׳ יום
״קרן״ באר־שבע

9.00ב־ 29.12
 9.15ב־ 30.12 ״שביט״ חיפה

ת ר י כ מ
תל־אביב

ה ש ד ח
ב י ב א ־ ל  ת

כל ה הי ס ר ת ה
8.30ב־ 27.12 ד׳ יום

סילבטטר - 31.12 א׳יום
- בלילה 12.00 בחצות

ם י ס י ט ר כ ה ה ל ח ה
״לאן ״כהנא", :ירושלים המשרדים. ויתר ״רוקוקו״ ״לאן״,

״הנאוה". :באר״שבע ״ברגר־נובה״. מכבי, וקופת ״גרבר״ :חיפה הערב״.

ם בלקין פרסו

במדינה
תל־אביב

ה ד ד ם ין3 ס אבי הז
 רספקט יש ופושעים ״?שיכורים

 נהגת מסבירה אשה,״ בפגי
בתל־אביב היהירה המונית

 את בחומרה השוטר שאל ?״ זה ״מה
בקל. עובד

עובד. השיב ״אשתי,״
 פתאום מה אבל לאשתך, הכבוד ״כל

 אתה ההגה? ליד לשבת לה נותן אתה
?״ במונית לנהוג יכול אחד שכל חושב
אש ״אבל עובד. השיב אחד,״ כל ״לא

כן.״ — תי
 המונית נהג של רעייתו שיקר. לא הוא

 מזה לחיים שותפתו רק איננה התל־אביבי
 הנזרצדס למונית שותפתו גם היא שנה. 14

הילטון. המוניות בחברת עובדתה שלו,
 רותי המכונה, על לעבוד ״כשאניי׳גומר

 מעבירה היא גומרת, וכשהיא אותה לוקחת
עובד. מספר אלי,״ אותה
 המונית נהגת היא רותי ? פתאום מה

 שעצר השוטר כיום. בתל־אביב היחידה
 במונית בעלה את שהסיעה שעה אותה,

בזכו שפיקפק היחיד היה לא המשפחתית,
הת טסט, עשיתי ״כאשר מונית. לנהוג תה

 המנהל הרישוי. מישרד עובדי כל פלאו
 במונית? אשה לראיון. למישרדו לי קרא
התפלא. פתאום? מה

בנאי, יוסי השחקן היה אחר מתפלא

במכנ רק באה בעבודה. קורקטית מאוד
מאופרת. לא פעם ואף ארוכים סיים

 פוגשים מהעבודה. מרוצה מאוד ״אני
 תיירים עם התיידדתי טיפוסים. מיני כל

 כדי הביתה. אותם הזמנתי אפילו שלקחתי.
 ל־ באים לפעמים ישראלי. בית שיכירו
 עברית שמדברים מארה״ב תיירים הילטון

 יורדים הם שאלה כמובן טובה. מדי יותר
חוס לא אני תיירים. בתור הנה שמגיעים

 — לשאול מתביישת לא ציונות. מהם כת
 שאני מסבירה גם אני עזבתם? למה

 ושהגעתי מעין־חרוד, לשעבר, קיבוצניקית
מעיראק.״ וערעליית־הנ עם ארצה

 מסבירה המקצוע, עצכים."'לגבי סלי
 בכלל שאסור שאומרים כאלה ״יש רותי:
 יותר הרבה נשים שטות. זו לנהוג. לנשים
 סבלנות. אין לגברים מגברים. זהירות

זהי לנהיגה שלי הכללים ממהרים. תמיד
 לחשוב רגוע, להיות עצבים. בלי :הם רה
 להתעקש ולא ותרן להיות הנהיגה, על

ראשון. להיות תמיד

ה ר ס ח ת
ת תו1 מ׳ ההוראה?- א

 את יכירו מישטרה שקציגי רצוי
 שהם ?פגי השופט, בזף התקגות,

דו״חדת לעשות שוטרים שולחים
 מרקוביץ אוסקר עמד שעליה האשמה,

 שיגר־ היתה השופט, בפני שעבר בשבוע
במשאיתו ״הוביל כי הואשם הוא תית.

כקל מונית נהגת
טיפ נתן השיכור

 את ההגה ליד וגילה ברחוב, מונית שעצר
רותי.
 אני כן, ״אם שאל. אשד,?״ באמת ״זה

עולה.״ לא
 תאונה עשתה שלא אותו הרגיעה רותי
 אז רק נוהגת. שהיא השנים כל במשך
להסתכן. יוסי הסכים

קבו לקוחה היא זמר חנה דבר עורכת
 כמובן, שיחתן, נושא בקל. רותי של עה

גבריים. במקצועות נשים הוא
אותה, המשבחים לצד למטבח." ״לכי

 ב־ לשחות מפחדת היא שאין העובדה על
 ישנם בתל־אביב, הציבורית הנהיגה ג׳ונגל

 תמיד הבריקים המסורתיים, החכמים גם
 ״אשה, :הרמזורים ליד עוצרים כשהם

למיטבח!״ לכי
 הילטון, במוניות לעבודה, חברים כמה גם

עקו בעין הנדירה התופעה על מסתכלים
בלי שתיים בשעה לעבודה באה ״היא מה.
 באים שאנחנו מפני אותנו. להקדים כדי לה

הנהגים. מספרים בשלוש,״
הלי בשעות העבודה שילם. היטיכור

 הנהגת. את מפחידה אינה המאוחרות לה
 פרפרי- לרכב להעלות חוששת אינה היא

 שלא שיכור העליתי ״פעם למיניהם. לילה
 הוא תסעי, להגיע. רוצה שהוא לאן ידע

 לו. אמרתי בדיזנגוף, אנחנו נסעתי. אמר.
ש חששתי לא נסעתי. אמר. לכרם, תסעי

 בדרך־ארץ. מתנהגים אשה אל ישלם. לא
 היה הוא אולי מפוקפקים. טיפוסים גם

 ירד, הוא אצלי, אבל לנהג. אחרת מתנהג
נתן. טיס אפילו שצריך. כמו ושילם
אני איתי? להתחיל מנסים גברים ״אם

ל בניגוד היטב, מחוזק היה שלא מיטען
תקנות.״
ל טורח אינו מיקצועי נהג אף כמעט

 אלה, מעין דו״חות על שופט בפני הופיע
 זמנו הקנס. ברירת את לשלם מעדיף

מדי. יקר
 החליט הוא לאוסקר. נשבר זה, במקרה

והת הקנס, את שילם לא יקר, זמן לבזבז
 התל־אביבי שופט־התעבורה בפני ייצב
אנטין. חיים

 רק לא מצירו: נבונה החלטה זו היתה
נחת. רווה אף אלא זכאי, שיצא

החרי הדברים מקובלת. לא צורה
 לגרום היו עשויים השופט, שהשמיע פים
נהג. לכל נחת

 השוטר של עדותו להתפוצצות גרמה
 בבית- התייצב ואשר הדו״ח, את שכתב

 אוסקר של אי־הודאתו בעקבות המישפט
באשמה.
הנאשם של ״משאיתו :השוטר העיד

 מונחים שהיו סלעים בשני עמוסה היתד,
מקובלת.״ בלתי בצורה
אוס מקובלת?״ לא ״צורה פירוש מה

 עוסק שהוא שנים זה כי העיד, עצמו קר
 לא ומעולם זו, בצורה סלעים בהובלת
תקלה. שום אירעה

 ״רשמתי בחוסר־אונים: השוטר הסביר
 מסו- בסכנה שחשתי משום לא הדו״ח את

 הוראה לי שניתנה משום אלא יימת,
 פעם אף סלעים. הובלות בעניין מיוחדת

נזה.״ רפורט רשמתי לא בן לפני
)34 בעמוד (המשך


