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 אם אלף. 50 עוד יש אחרות, אמריקאיות
 היהודים אלפי למאות אלה את להוסיף

 עברית, הלומדים או היודעים האמריקאיים
כ של פוטנציאל בארצות־הברית מצטבר
 שבאמריקה מאחר עברית. קוראי מיליון
 של גודל בסדר בינונית, עיר שכל מקובל

עי שניים־שלושה לפחות לה יש תל־אביב,
המת השאלה הרי משלה, יומיים תונים
הפזו תזכה לא מדוע היא מאליה בקשת

עב בעיתון בארצות־הברית הישראלית רה
משלה? רי

 בארצות- העברית קוראי משלמים כיום
 עבור ויותר דולר וחצי שניים הברית
סי שום אין מהארץ. המגיע עברי עיתון

 לרכוש יעדיפו לא מדוע פז, חשב בה,
 בניו* לאור והיוצא המודפס ישראלי עיתון
סנט. 30 של נפש לכל השווה במחיר יורק

 הרעיון נולד כך לישון. צריף לא
 של שמו הראלד, דיילי ישראל של

 תוך להופיע שיתחיל בעברית, היומי העיתון
 בניו־ בארצות־הברית. ספורים שבועות

 את שישא ערב עיתון יהיה הוא יורק
 ארצות־ ערי בשאר המחר. יום תאריך
יו הוא בוקר. עיתון יהיה הוא הברית

 עותקים, אלף 50ב־ ראשון בשלב פיע
 עתיד לו מצפה התחזיות כל פי כשעל
מובטח. כלכלי

בעי המערכתי מהחומר אחוז שבעים
 יתחלק השאר בישראל. קשור יהיה תון
 בקהילת העוסקים וסיפורים ידיעות בין

 בינלאומיים נושאים הישראלית, המהגרים
ארצות־הברית. יהדות וענייני

 קבוצת על־ידי אומץ פז שהגה הרעיון
 בארצות־ אמריקאיים. יהודים משקיעים

 כל של זכותו בחוק מעוגנת שם הברית,
 ב־ צורך ללא עיתון להוציא-לאור אזרח

 בעייה לאור העיתון הוצאת היתד. רישיון,
בלבד. פיננסית
 לאור להוציא אולי היתד. הקלד, הדרך

 עבריים, עיתונים מקטעי המורכב יומון
לעי הקשה. הדרך את העדיף שפז אלא
 אחת מערכות. שתי תהיינה החדש תון
 בראשות השנייה, בתל-אביב, תשב מהן

 של פתוח טלקס קו בניו־יורק. עצמו, פז
 העיתון, לרשות שיעמוד רויטר, סוכנות
 הזמנים הפרשי בשל להדפיס, לו יאפשר

ישרא ידיעות וארצות־הברית, ישראל בין
בישראל. שיתפרסמו לפני עוד ליות

ה העיתון, של המודעות מחלקת את
 דרושים מודעות בעיקר לפרסם מקווה

 נחמן, יעקב ירכז בארץ, עבודה למקומות
 לארצות־הברית היוצא קורן, פירסום איש

הקשר איש המישרד. של סניף להקים

ז׳לבובסקה מפקחת
החוק ונגד הכיוון נגד

יחסי-ד,צי איש יהיה בארץ העיתון של
גן־מור. ניסן בור

 העיתון של הופעתו עם כי ספק אין
 אם השאלה, סביב ציבורי ויכוח ייפתח

 נפולת־ ירידת את לעודד כדי בו אין
 :שונה העיתון יזמי של דעתם הנמושות.

 המדינה עם הקשר לשמירת יתרום הוא
 בתנאי לחזור. ורצון געגועים יעורר ואולי

מעו תהיינה מהארץ שתגענה שהידיעות
כמובן. דדות,

מישפט
שמים דוכן על שופטת הנא

 השופמת־המפקהת
 נכד דגםוע התעקשה
 והניעה — הכיוון

הנאשמים דוכן אל
 בידי בהוגה הקטנה, הפרטית המכונית

 משערי היום בצהרי שיצאה קשישה, אשד,
ב פינס ברחוב מישרד־המישפטים בניין
 מולה פיתאום. ונעצרה ימינה פנתה יפו,

 הכיוון מן שבאה אחרת, מכונית נעצרה
 זו, ממכונית דרכה, את וחסמה הנגדי
ב גבר ירד המישטרתי, השילוט בעלת
הקט המכונית חלון אל וקרב אזרחי לבוש

האשד,. ישבה שבה נה
ה נגד נוהגת את לחזור, צריכה ״את
 שאלה אומר?״ ״מי הגבר. אמר כיוון,״
 לך, אומר ,״אני ביטחון. מלא בחיוך האשד,

 תעודת־שוטר. ושלף האיש, השיב גברת!״
הכיוון.״ ,נגד נוסעת את חיזרי, ״וכעת
 האשה. לו השיבה אותי,״ שיכנעת ״לא
 שאוסר תמרור שום כאן שאין רואה ״אינך

 השיב כך על הזה?״ בכיוון לנסוע עלי
 את האוסר התמרור כי בהסבר, השוטר
 לרחוב, בכניסה מוצב כיוון באותו הנסיעה

 כל מול כזה תמרור מציבים אין וכי
חצר.

התעק הנהגת מנגד. נסעה הנהנת
והמ במכוניתה, יושבת נשארה היא שה.

 הדרך. את לה ויפנה ייכנע שהשוטר תינה
 ורשם תעודותיה את ביקש זאת, בראותו

 סירבה לאחר־מכן גם אך הפרטים. את
הוראתו. את למלא

מכו ששתי בעובדה בהתחשב לבסוף,
 את חוסמות זו, מול זו הניצבות ניותיהם,
 להיכנע. השוטר נאלץ בכביש, התנועה

 ומכו־ הצידה, זזה המישטרתית המכונית
 נגד בדרכה, המשיכה הנהגת של ■ניתר,

 זו, לצד זו המכוניות חלפו כאשר הכיוון.
להיפ מעניין ״יהיה לנהגת: השוטר אמר

בבית־המישפט.״ גש
 ציין שלו הרישטרתי בדו״ח צדק. הוא
 גוסטה הגברת כי שוורץ קרול רס״ר

 מישרד־ של הארצית המפקחת ז׳לכובסקה,
סמ בעלת מקרקעין, לענייני המישפטים

 בבית- שופט־שלום של שיפוטיות כויות
 בהיותה ,16.5.76 ביום ביצעה המישפט,

 על החוק. על עבירות שתי פינס, ברחוב
 כתב־אישום המישטרה הגישה הדו״ח סמך
 שתי על ז׳לכובסקה המפקחת־שופטת נגד

 :חד* בכביש הכיוון נגד נסיעה עבירותיה:
שוטר. להוראות ואי־ציות סיטרי,

 דמות היא ז׳לכובסקה גוסטה הגברת
ומנו ותיקה כעורכת־דין ידועה. ציבורית

 בהחלטותיה רב מוניטין לעצמה קנתה סה
 גבוהה, סמכות בעלת היא המישפטיות.

החלטו על לערער וכדי תפקידה, מתוקף
 לבית״המישפט עירעוד להגיש יש תיה

 מ־ נובעות השיפוטיות סמכויותיה המחוזי.
 מזה מעמדה שונה ולכן חוק־המקרקעין,

בית־מישפט. שופט של
 ״התנהגות נידחה. המישפט

 התרעמה !״שערורייה זוהי — המישטרה
 קטנים בדברים ״אם המפקחת־השופטת.

 מה לעצמי מתארת אני כך, מתנהגים הם
רצי יותר אחרים, במיקרים לקרות יכול

ניים.״
 שבתרעומתה הצדק מידת שעל אלא

 קשיים ללא להחליט בית־המישפט יוכל
 שוורץ, רס״ר של מכוניתו בתוך מייוחדים.

 קצין־ ישב בתקרית, השופטת של בן־זוגה
 כל לקח שלא סגן־ניצב, בדרגת מישטרה

 מתוך בו צפה רק אלא במתרחש חלק
המכונית.

ה נגד בבתב־האישום הראשון הדיון
הש יולי לחודש נקבע דלכובסקה גברת

 בבית־המישסט ברנד השופט לפני נה,
ד,מפקחת־ד,שו אך בתל־אביב. לתעבורה

 המישפט כנדרש. להתייצב טרחה לא פטת
נידחה.
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