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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציץ סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של
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המד!!*׳□ השוטרים
 זסמרטוטר ההון בעז ה&ך איך

?80 7■בגיו
 פפו; שמואל של לביתו שפרצו הגנבים

 ל״י, אלפים שלושת סמנו לגנוב הצליחו
 חסר היה שהכסף לא בדירה. מוחבאות שהיו

 רכוש לפפו היד, ימים באותם במיוחד. לו
 שהיה ל״י, אלף 200בכ־ שהסתכם רב,

 ,היו אשר ובתכשיטים ביהלומים מגולם
 אבל בטוחים. במקומות בכספות שמורים

אותו. לסדר שהצליחו לו חרה
 וידידיו. זילברשטיין ינקו הופיעו ואז

שנג הכסף את מבכה פפו את שמעו הם
 פפו עזרתם. את לו הציעו ומיד מביתו נב

 נאמנים, בשוטרים נתקל שבמקרה שמח
 עד המתינו ולא בפרטים, דיקדקו שלא
 לחקור כדי רשמית תלונה יגיש אשר

 לדירתו, באו הם הנועזת. הגניבה את
 לתפוס לו והבטיחו ושם, פה ריחרחו

קצר. זמן תוך הגנבים את
 בסופה אבל תפסו. לא הם הגנבים את

 זילברשטיין הריקו היכרות, אותה של
 של בסופו רכושו. יכל את מפפו •וחבריו

 ואסרו אמיתיים, הפעם שוטרים, באו דבר
לא לפפו אבל המדומים. השוטרים את

פפו סמרטוטר
עזרה הציעו הגנבים

 אי־אפשר הכסף את כלום. מכך יצא
 נאלץ ,80 בגיל וכך, לו. להחזיר עוד היה

 חדשה פרנסה לעצמו ולחפש לצאת הישיש
כסמרטוטר. —

 פפו, סמרטוטים. למחסן פריצה
ומק מרופט, כובע אותו את !תמיד החובש

 סמרטוטים, אוסף כשהוא גם תמיד, פיד
 הוא לחבל, כבר הדומה בעניבה להופיע

 תל־ של בקרית־הסלאכה ידועה דמות
 קבועות, בשעות שם מופיע הוא אביב.
 את אוסף שלו, תלת־אופניים על רכוב

ולתפירה. לסריגה מבתי־המלאכה הפסולת
 אלמן, כשהוא ,1950ב־ לארץ עלה כאשר

אחו מגרמניה. בפיצויים ואחותו הוא זבו
 כיור־ והוא, קצר, ז!מן כעבור נפסרה תו
 כשברשותו ברכושה. גם זכה היחיד, שה

 לעצמו להרשות היה יכול ל״י רבבות כמה
 ולצאת ,65 בן כשהיה מחדש, להינשא

 סמנו צעירה שהיתה החדשה, אשתו עם
 באירופה. תענוגות למסע שנים, בעשר

 בעסקי פפו השקיע הפיצויים כספי את
 פירות נשאה והקרן ותכשיטים, יהלומים

המדומים. השוטרים שבאו עד יפים.
 ועוד גברים ארבעה היו ״הם :פסו סיפר

 להשקיע אותי שיכנעו הם נשים. במה
 דווח תמורת לתכשיטים, בבית־מלאכה

 מיני כל לקניה גם לי הביאו הם נקי.
 רמאות. רק שהיו קלאסיים, אמנות דברי

 אפילו כספי, כל את ממני הוציאו הם
למכור.״ צריך הייתי הדירה את

 לדין הועמדה אותו שרימתה הכנופיה
 אינו הישיש הסמרטוטר אבל ונענשה.

 .אומר, הוא בפחד,״ חי ״אני מנוחה. יודע
 ניסו כבר פעמיים בי. להתנקם ינסו ״הם

 איימו הם שלי. הסמרטוטים לפחסן לפרוץ
אותי.״ להרוג
 רק פפו מאשים דבר של בסופו אבל

כך כל להיות יכולתי ״איך עצמו. את

מ ארזי ירדנההבער עם
 של גבו אחורי

 טל־שיר, עמוס הזמר־שחקן הצעיר, בעלה
בידור. בהצגת עתה מופיעה היא עימו

 יש־ הכנסת, יושב־ראש כי ספרים **
האח בשבועות נצמד ישעיהו, ראל 10

 ששודר פעם כל הטלוויזיה, למכשיר רונים
 הכדורסל קבוצת של ממשחקיה אחד שם
 משחקי במסגרת תל־אביב, •מכבי של

אותו, שאלו כאשר לאלופות. גביע־אירופה

■1 הוב־סמלת
 הנזדל, להקת מהופעות באחת מיקרופון

ה שירותה בתקופת שירתה במיסגרתה
שלה. הרב־ספלת גס היתה ושחיא צבאי,

 השיב במשחק, הוא מוצא עניין מה
 הסיפור: לדברי ישעיהו,

 במכבי, שמשחק הזה הגבוה ״התימני
 הכלל.״ מן יוצא משחק

 דאנלופ. לרון כמובן התכוון והוא
ארזי, ירדנה את רואה ישעיהו היה אילו

 היה חנח״ל, להקת כוכבת שחייתה מי
עפעף, להניד מבלי אותה, מציג ספק ללא


