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)31 מעמוד (המשך
 ח- לרישום התנגדות הגישו אדר, ומיכאל
 ההמצאה את שראו כשענה שלו פאטנם

ש השמצות לאוזניו הגיעו קודם. כבר
 את המיתחרה החברה סוכני משמיצים

 מחזור גם מייצר. שהוא מנעולי־הביטחון
 בין־ התפתח העסק בינתיים. גדל המכירות

 החליט הוא מיליונים. המגלגל לעסק לילה
נגדית. למילחמה לצאת

 אבל להתפרץ, לא שנתיים ״התאפקנו
יו להבליג יכולנו לא מדי. יותר היה זה

 בגללה הסיבה את אברהם הסביר תר,״
 פירט בה מודעות־הענק במילחמת פתח
 ״עכביש״. על ■שלו המנעול יתרונות את

 לא עצמם. את הוכיחו שלנו ״המנעולים
 בה שהותקן דלת שנפרצה מיקרה אף היה

ש היחידים פורצים. על־ידי ,רב-בריח׳
 מס- אנשי היו כזאת דלת לפרוץ הצליחו
 המנעול. של הצילינדר את שקדחו ההכנסה

 דקות. 40 ונמשך רעש הרבה עורר זה
 מם- נגד מנעולים מוכר לא אני אבל

הכנסה.״

■ ■■1 מנשל ד. בתור רצח ■

בחו״ר ישראלים
- סיר־הבשר

ה נ י ד מ ב

מי של בשניו

אותו שמדיח
 מרוסיה העולים סגלד

 וארה״ס ישראל הגיעו
 הצרת על סודי הספס7

 7ש צעדיהס
 הישראליים היורדים אלסי

כאמריקה הגמצאים
 אמר יפה,״ ולא מכוערת מילתמה ״זוהי

 של המודעות מילחמת על שבתאי יוסף
במ שלא תחרות ״זוהי נגדו. ״רב״בריח״

 את לקלקל מנסים שלי המיתחרים קומה.
 אני ברירה. לי אין אבל בשוק. הענף
 •שלהם. המודעות של לאתגר להיענות צריך

 שטות זוהי כמוהם. כסף אבזבז לא אני
מודעות־ענק.״ על כסף לזרוק

 כנראה בו חזר להצטלם, שסרב שבתאי,
 ל- נגרר היא אלה. דברים שאמר אחרי

 הוא גם לפרסם והחל המודעות מילחמת
המ שלימים עמודים פני על מודעות־ענק

 ומבקרים שלו המנעול יתרונות את פרטים
יריבו. מנעול את

מ מכתבים עשרות שבתאי יוסף בידי
 ה״עכביש״ שמנעולי לו המודים לקוחותיו

 ולבתי- לבתיהם פריצות מנעו חברתו של
 בין הדימיון למרות אולם שלהם. העסק

ב מזה זה שונים הם המנעולים, שני
תכלית.

הדלתות
העקומות

 אינם יחד גם מגעולי־הביטחון ***ני
ם עוני *  את הפוקדת העיקרית לתקלה /

 השינוי חמסין. בימי ישראל בבתי הדלתות
 להתכופפות גורם והלחות החום במידות
 הדלת. נעילת את מונע הדיקט, דלתות

שי החברות שתי מספקות כאלה במקרים
הליקוי. לתיקון מידי רות

ה מנעולי-הביטחון של מהותית בדיקה
 על למוות או לחיים של מילחמה נלחמים

: ביניהם הבאים ההבדלים את מגלה השוק,
 ״רב- מנעול של ההפעלה מנגנון •

 הוא ה״עכביש״ מנגנון אטום. הוא בריח״
הדלת. חלל בתוך חשוף
 הדלת. בצד מותקן ״עכביש״ מנגנון •

 הדלת במרכז המותקן ״רב-בריח״, מנגנון
 טוען נפרד. במפתח ומופעל עצמאי הוא

ה בחלק מותקן ״העכביש שבתאי: יוסף
מז הדלת במרכז מנעול הדלת. של קשה

 שבעלי להם מודיע הוא שכן פורצים מין
 הנמצא משהו על להגן רוצים הדירה

 ״רב־בריח בכרי: אברהם אומר בתוכה.״
 אותו לעקור כדי אולם הדלת, במרכז מותקן

יס לא פורץ אף הדלת. כל את לשבור יש
מר הגלוי שהמנעול העובדה בכך. תכן
 מנעול עם להסתבך שיחששו פורצים תיע

מתוחכם.״
 נמצא ״דב־בריח״ מנעול של ייצורו !•

 בסיבהן עמד הוא התקנים. מכון בפיקוח
 מעל ״זה מעילות. סגירות מיליון של

 ״לפי אברהם, אומר שדרוש,״ למה ומעבר
להח יכול הוא ביום נעילות 10 של ממוצע

 אישור יש ל״עכביש״ שנה." 250 מעמד זיק
 שלו הנעילה מנגנון כי התקנים ממכון
 אני ״גם תקלה. ללא פעם אלף 45 הופעל
התק מכון של פיקוח לקבל יכול הייתי
 של עניין רק ״!זהו שבתאי, אומר נים׳״

 אברהם: משיב כך על גדולות.״ הוצאות
 על בדיקה תעודה נותן התקנים ״מכון

אי אין ל,עכביש' לבדוק. שמבקשים מה
 ממנעולי־ הנדרש למיפרט עונה הוא כי שור

ביטחון.״
 ודאי תמשיך המנעולים על המילחמה

 דלתות בישראל יישארו עוד כל להשתולל
הסי כל יש אז, גם ׳מנעולי־ביטחון. בלי

ש אחרות, למדינות תתפשט שהיא כויים
 השווקים את לרכוש מנסות החברות שתי
המ בשיר זוהר אורי שאמר כמו בהן.

 לנו ממציא היהודי ״הראש שלו: פורסם
 תת- לא פאטנטים שמרוב רק פאטנטים.״

 הבלתי הבלשים סיפור על הבדיחה יממש
המנעול. בחור הרצח — אפשרי

בשבו קיבלו בארצות־הברית ישראלים
 מקרוביהם נרגשים מכתבים האחרונים עות

 הישראלים שואלים מלאי־דאגה בישראל.
 נכונות האם בארצות־הברית קרוביהם את

ה ובטלוויזיה ברדיו בעיתונים, הידיעות
ב החמור הכלכלי המשבר בדבר ישראלית

 חוסר־ הבלתי־מוגבלות, האפשרויות ארץ
 של מנת־גורלם שהם הרעב, וחרפת העבודה

שם. הישראלים
ב הגדילה האמריקאית חברת־הטלפונים

 משיחות־ הכנסותיה את האחרונים שבועות
 נאלצו בחו״ל הישראלים לישראל. טלפון

עמי את להרגיע כדי כספם ממיטב להוציא
ה גל כי יתכן בישראל. וקרוביהם תיהם

 של ההגירה גל את לעצור נועד שמועות
לארצות־הברית. הישראליים ה״תיירים״

 גילה, פוסט ניו־יורק הנידיורקי היומון
 בין סודי הסכם קיים כי שעבר, בשבוע

ב ארצות־הברית לממשלת ישראל ממשלת
 המנסים ישראלים של צעדיהם הצרת דבר

 האמריקאית. ליבשת מקום־מושבם להעתיק
 מסרבים בארצות־הברית שילטונות־ההגירה

 ישראלים של אשרוודהתייר את להאריך
 חודשים לפני עד כך. לשם אליהם הפונים
אוטומ מאושרת כזו הארכה היתה אחדים

השהיות. כל ללא טית
האמ המימשל רוסיה. מעולי דאגה

 לא הישראלי המימשל לעזרת נרתם ריקאי
האמריק השילטונות מרדכי. מאהבת רק

ה התיירים מן כל-כך מודאגים אינם איים
 להשתקע המנסים הארץ, בני ישראליים,

 והולכת גוברת דאגתם קבע. או זמנית
ה הרוסית דוברי הישראלים מפני דווקא

החדש. העולם לחופי מגיעים
 מדי לב. תשומת המושכת תופעה זוהי
חד עולים עשרות לניו־יורק מגיעים שבוע
 קצרה חנייה שאחרי מברית־המועצות, שים

 ה־ במעצמה מזלם לנסות החליטו בישראל
 לישראלים־הרוסים הגדולה. קסיטאליסטית

 בארצות־ להיקלט אפשרות כל כימעט אין
 בשפה שולטים הישראלים בעוד הברית.

 אין הדעת, את מניחה בצורה האנגלית
 זו, בשפה לדבר מסוגלים הרוסים העולים

 להיקלט נפשית והכנה יכולת מחוסרי הם
 נהגי־ צבא של הישראליים״ ב״מיקצועות

 ופקידי- המלצרים מדיחי־הכלים, המוניות,
 ובערים הניו־יורקים, בבתי־המלון הקבלה

האחרות. האמריקאיות
 לארצות־ המהגרים לישראלים הנוגע ככל

משת מצוי ישראלי משבר. שם אין הברית,
 ואילו לשבוע, דולר וחמישים כמאה כר

 משתכרים אחדות, שנים כאן הנמצאים אלה
 בחמישים אחד. בשבוע דולרים 500 וגם 300

 לעצמו למצוא הישראלי יכול לשבוע דולר
 מוציא כשהוא בינוני׳ במלון מרוהט חדר

 לאוכל, נוספים דולר מחמישים יותר לא
אחדות. הכרחיות והוצאות נסיעות

 המים- ושואכי־מים. דווטבי־עצים
הא מחוסרי־העבודה של הגדולים פרים

 לצבא כלל מתייחסים אינם מריקאיים
ו חסרי-הנתינות העובדים של והולך הגדל
 המובטל האמריקאי לעבוד. הרשות חסרי

ו בלישכת־העבודה, מייד נרשם ממלאכתו
ב האחרון משכרו אחוזים כתשעים גובה

 אין בכיסו, כשההמחאה ממשלתית• המחאה
 במיקצוע עבודה מחפש האמריקאי המובטל

 במקום־ להיקלט לתורו מחכה והוא אחר,
 עד עבד שבו מיקצוע באותו חדש, עבודה

לפיטוריו.
ב ממקום־עבודתו האמריקאי המובטל

 לו מחפש אינו בבית־החרושת, או בניין
 של רחיצת-הכלים בחדר מקום־עבודה

עבו בבית־מלון. כשומר־לילה או מיסעדה
 של מקומות־המיקלט ונשארו, היו, אלה דות

 הקאדי- מהאיים המהגרים הפורטוריקאים,
הישראלים. — ועכשיו ביים
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