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במדינה
משטרה

? יושר זה ה ז
חיפושים, ש? שנתיים לאחר

 נסעו התניעו, פשוט הסרט שפתום הדרך
 שינחה, מתוך מחוטיו הרמקול את וקרעו

הרמ את שהחזירו התימהונים מעט ואת
 ניסו — למקומם ובריאים שלמים קולים
באלקטרוניקת־ כוחם את בית־ישראל המוני

:מאוזן
 עובר )5 פרסית. מלכה של דודה )1

 )10 מוסלמי. הקדש )9 לאויר. מהקרקע
 נפילה. כשלון, )13 צעיר. חמור )12 אריה.

 לריצ׳ארד אמרה טיילור שאליזבט מה )15
 מזרחית דרומית רפובליקה )16 ברטון.
 )20 להיות. הפסיק שהמן מה )19 לאסיה.
 געש הר )22 השבטים. אחד )21 חימוש.

 בהגדה הבנים מארבעת אחד )23 באירופה.
 עברי. סופר )27 ירח. )24 פסח. של

 של סוג )30 חבר. ידיד, )29 (״הדרשה״).
 חורין. בן שאינו )33 תרנגול. )32 כישוף.

 ישנם )37 ימאי. ספן, )35 תבלין. )34
 חומר )38 כזה. ששי להם שיש אנשים
ה אחת )40 ישראלי. קונצרן )39 רפואי.

 יחידת )45 נבלות. אוכל עוף )43 אצבעות.
 לתחבורה. קואופרטיב )47 בלאט. )46 זמן.

 )52 האותיות. אחת )51 זאוס. אשת )49
 קלח. )54 בראשית. מספר ערמומי יצור

 אקסקומוני־ )58 טמון. )57 נגינה. תו )56
 לוד.—תל-אביב דרך על יישוב )60 קציה.

 של אחיניתו על ספר )62 צער. קריאת )61
 טורפת. חיה )68 למאור. כלי )67 .1 מאוזן

ב שמאי של זוגו בן )71 מפלגה. )70
תי מזרח מדינה )73 מדבר. 672 סנהדרין.

 )74 הגדולות. האימפריות בימי כונית
 אחאב. בת מלכה

:מאונך
 דבר )3 מדף. )2 מינימום. של היפוכו )1

 קיבול. בית בו שיש או למלאכה המשמש
 )6 כופר. )5 אמריקאית. אוניברסיטה )4

 אחייניתו של בעלה )8 מצבה. )7 התקוממות.
יהו צורר של הצעיר בנו )9 מאוזן. 1 של

 מלך )14 מטרופוליס. )12 רקורד. )11 דים.
 בסביבות כחולה לחבורה כינוי )16 ישראל.

 בננה. )18 ביאור. פתרון, )17 העיניים.
 שטות. )27 כתם. )26 אירופית. בירה )25
 אשתו )36 מתלמד. )34 זיז. )31 רשע. )28

 אינו ששמו )40 עולם. )37 אדם. של
 מלך )42 מאונך. 9 של אמו )41 ידוע.
 ווד אפרודיטה בת )44 שאול. בימי עמלק

 היפני. הצבא לראש כינוי )45 פיסטוס.
 אביון. )48 בהמה. באף אותו שמים )46
 שהרקולס ראשים תשעה בעל מים נחש )50

 קטנה. אצבע )53 אף. קישוט )52 הרגו.
 שתושביה בפולין עיר )58 הצאן. בית )55

 הדעה״. בעל הוא ה... ״בעל )59 טפשים.
 שתיקח ב... ״מלה )65 נאה. )64 ננס. )63

 נגינה, תו )69 אחד. ועוד דו )66 בתרי״.
אני. )72
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וכפל, חיסור חיבור, פעולות של
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 — הפורץ את המישטרה תססה
תעודת־יושד ?בקש כשבא

נעלב עצמו הרגיש פירשטיין פיוטר
 סר ישר, אזרח ככל נישמתו. עמקי עד

 לבקש כדי לתחנת־המשטרה אחד בוקר
ל־ הקרובה נסיעתו לרגל תעודת־יושר,

ממו המתנה לאחר שם, ארצות־הברית.
ה לאחד כבוד אחר לסור נתבקש שכת,

שה- לגלות כדי — הפנימיים משרדים
כבר בעצם אחריו מחפשת מישטרה
שנתיים.

 לפני מפולין שעלה פיוטר, מבין. לא
 חבר עם יחד כי הואשם שנים, ארבע

 תושבי של לבתיהם בבקרים לפרוץ נהג
לעבו שיצאו הוד־השרון, מושבת־מגוריו,

 חשמל ממכשירי הדירות את לנקות דתם,
 בצורה השניים ניקו דירות 11 וטלוויזיה.

עקבותיהם. על המישטרה שעלתה עד כזו,
 — בערבות פיוטר שוחרר שנעצר, לאחר

 המישטרה הצליחה מכן לאחר שנתיים ורק
מחדש. עליו ידה לשים

 עולה ״אני :פיוטר הסביר השופט, בפני
 לי יש וגם עברית. טוב מבין ולא חדש,

להתחתן שעומדת בלוס־אנג׳לם, בחורה

רודרייב־ 10111111 71^11
 הרמקולים מערימת חלק ליד לרנד אבי אין

לפעולתו. הראשון בשבוע וחובלו שנקרעו

רמקולים, עמוד של צדדיו משני חונות מכוניות שתיבפעולה הציוד
לחלון. מבעד מכונית לתוך משורבב רמקול כשכל

 הצופה. כבחירת פתוח, או סגור המכונית כשחלון הסרט לפס־קול להאזין מאפשר הסידור
מכוונת. חבלה נגד ניבנו לא אולם למדי, חסונים הינם אותם המחברים והכבלים הרמקולים

 פה אגרום ולא אליה, נוסע אני איתי.
צרות.״ יותר

האל שהארוסה החליט השופט אולם
 לאושרה, קצת עוד להמתין תיאלץ מונית
 כן לפני אולם ויפה, טוב זה שכל מאחר
בבית־הסוהר. שנה ויישב הבחור יואיל

תל־אביב
וקרע סע

 הצופים יוצאים הסרט, בתום
 בשבדיבם החדש מה״דרייב־אץ״

מהסרט, זיכרוגות
הרמקוליס — ובכיסם

 בשבוע זכו ארוכות, סבל שנות לאחר
 בבואם נחת, לקצת תל־אביב תושבי שעבר

 בגני-התעחכה החדש לקולנוע־המכוניות
 לא שהסרט מהם אלה העיר: שבמזרח
 תיסכולם את להביע יכלו בעיניהם, מצא־חן

 את ולהשחית לאבד לגזור, במקום: בו
 לתוך המוכנס שלהם, הפרטי הרמקול

 את לשמוע יוכלו שיושביה כדי המכונית
הסרט. של הפס־קול

 כן שהסרט אלה על גם אופיינית.
 הקולנוע: הנהלת חשבה בעיניהם מצא־חן

 בו שביעות־רצונם את להביע יכלו הם
הרמקול. את ולהשחית לגזור במקום,

 את תום עד ניצלו הדרייב־אין מבקרי
 כמות ההנהלה. של הפסיכולוגית הגישה

 וחוטיהם, •מעמודיהם *שנעקרו הרמקולים
 היתד, — נעלמו וסתם חוללו, שוברו,

 תופעה שזו מקווה דק ״אני מדהימה:
 מנהל ניסה הראשונים,״ לימים אופיינית
 עצמו, את לנחם לרנד, אבי הקולנוע,

 ההתקנה שיטת את לשנות נצטרך ״אחרת
הרמקולים.״ של

<£££־! היוס רמחות
 יחידה כעדות נותרו מנותקים חוטים שני

 עוד. ואיננו אליהם, מחובר שהיה לרמקול
 יותר היה עמוד באותו השני לרמקול

 כהלכה הוחזר ואף שלם, נשאר והוא מזל,
השימוש. לאחר העמוד, בראש לעמדתו

 שהשאירו מדהימות, בכמויות זעירה לילה
 גם הספיקו מתי השאלה את תשובה ללא

בסרט. לצפות
בנו הדרייב־אין של שהרמקולים מאחר

 מטרה לכל לשמש יכולים שאינם כך יים
הסבר, לראות היה קשה בבית, פרטית ר-זדלדד________________......י—  1 ■


