
 קונספה מרטין ארמן, כן ילך
 חט!ז שבפרנקפורט, כריגיטיה מגן

 של כופר דורש והוא נזלת הבוקר
 שיחדור על נוסף מארק, מיליון 2

הגן. מן חבריו
 המיק־ כי נמסר ראשוניות בידיעות

 השעה •בסביובות הבוקר אירע דה
 הגן שערי שנפתחו אחרי כשעת תשע.

 לפתע קם לחדרים, נכנסו הילדים וכל
 שיחק, שאיתן הקוביות מבין פה קונס

ש ביריגיטת הראשית לגננת והודיע
נזלת. חטף הוא

וגיל התבלבלה לא הראשית הגננת
 ותיקה. לגננת כיאה קור־רוח, תה

 להירגע הילדים מכל ביקשה היא
 ל־ והודיעה כרגיל, לשחק ולהמשיך

 על איתו לדון מוכנה שהיא קונספה
תביעותיו. כל

שיח את קו׳נספה דורש שנודע כפי
בגו וכופר בגן הכלואים חבריו כל דור
שיח תמורת מארק, מיליון 2 של בה
החטופה. הנזלת דור

 ככל כי מפרנקפורט מוסרים כתבים
 לכל להיכנע הגננת עומדת הנראה

 נודע טרם אך החוטף, של תביעותיו
בפרשה. גרמניה ממשלת עמדת מהי

בעד
ת התחבורה הציבורי

 הם אחרי-הצהריים, לעשות מה לאנשים כשאין פעם, מדי
 תמיד זה טוב. תמיד זה קל. תמיד זה דן. על ועולים אגד על יורדים
פופולארי. תמיד זה הולך.

 השקפה הבדל ללא כולם, — האמיתי הישראלי הקונצנזוס זה כי
דן. ואת אגד את שונאים פוליטית,

 2ב- היטב מודגמת ודן אגד נגד הטענות של הרצינות מידת
 מאשימים אחד מצד המאשימים. ע״י המושמעות עיקריות טענות

 בזמן״), מגיעים לא (״האוטובוסים מדי איטית בנסיעה החברות את
 חוצים (״הם מדי מהירה בנסיעה אותם מאשימים נשימה ובאותה
באמת. נו, צהוב״). באור צמתים
 מגוחכות. הן האוטובוסים נהגי נגד המועלות אחרות טענות גם

 אבל בטוחה. לא ובנהיגה לא־נאותה בהתנהגות אותם מאשימים
 מהנורמות שונה אינה האוטובוסים נהגי של ונהיגתם התנהגותם

התחומים. בשני עליהן, עולה אפילו ואולי בארץ, הנהוגות
 לא הוא המאבק העיקר• מן מוסטה הזה ״הויכוח״ כל בכלל,

 הציבוריים האוטובוסים בין הוא הקרב — הנהגים לבין הנוסעים בין
הפרטיות. המכוניות לבין

 אנשים 50 מסיע אחד אוטובוס כי לזכור תמיד צריך זה ולצורך
ואשתו. אחד איש מסיעה פרטית מכונית ואילו ומעלה,

 כשלעצמה) מאוד (החמורה הטענה אפילו הזאת העובדה לאור
 רצינית אינה האויר, את ומזהמים עשן הרבה פולטים שהאוטובוסים

 אותו שמסיעות מכוניות, 20 אפילו או 50 פולטות עשן כמה —
אנשים! מספר

 (ולא ציבוריים באוטובוסים הנוסעים האזרחים ציבור צריך לכן
התח בעד להאבק פרטיות) במכוניות הנוסעים העיתונאים ציבור
הנהגים). נגד (ולא הציבורית בורה

 בייחוד הערים, במרכזי פרטית תחבורה מניעת בעד להאבק
העומס. בשעות

 ציבוריים לאוטובוסים נפרדים מסלולים הנהגת בעד להאבק
בלבד.

 (לפחות ציבוריים באוטובוסים חינם נסיעה הנהגת בעד להאבק
כרטי של מסובכת ובירוקרטיה מיותר זמן ביזבוז בלי הערים) בתוך
 מממנים הפרטיות) המכוניות בעלי (ובכללם האזרחים כשכל סים׳

במיסיהם. נסיעות-החינם את
יהיה, אם החשבון׳ את נגמור אז — יסתדר זה שכל ואחרי

הנהגים. עם

ד״שבץ
 דבר כל .4 ;רוצים שאתם מה .1 — מאוזן

 ;לבם שבא מת .8 ;יהיה שלא מה .6 ; בעולם
 מה .12 ;מה חשוב לא .11 ;שתרצו מה כל .9

 קידומת .14 ;לכם שמתחשק מה .13 ;שנכנס
 כל .16 ;בראש לכם שעולה מה .15 ;הולנדית

 שלכם שהיד מה .18 ;מתאים לכם שנראה דבר
 העיקר משהו, .22 ;לכם שיש מה ..19 ;רושמת
לכם. שנראה מה כל .24 משהו; שיהיה

 שמם- מה כל .2 ;הולך הכל .1 — מאונך
שנש דבר כל .5 ;רוצים שאתם מה .3 ;תדר

 מה תכניסו .10 ;חופשי־חופשי .7 ;טוב מע
 .13 ;יהיה שלא מה .12 ;רוצים רק שאתם
 משהו; .16 ;דבר כל .15 ;משהו שיהיה העיקר

 .21 ;לכם שבא מה .20 ;מה חשוב לא .17
;מה חשוב לא .23 ;בעולם דבר כל

לממשלה. תיכנס שד״ש — העיקר
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 מפעל של הרגילה כהגרלה
 שהתקיימה 42/77 מס׳ הפיס

 ה* הכרטיסים זכו 20.10.77כ־
:כאים

 זכה ל״י 750,000.— בסך
.493995 :המספר

ח 887 ת פ  ס
3מ־ תון 4/ מי

 שהנר, ׳סוף־סוף, הרגשתי, השבוע
 העושר אל ענק בצעדי מתקרב אני

:המיוחל.
 באיזה ובנחת יושב אני אחד ׳יום
 נכנס והנה פת־צהריים, לי ואוכל מזנון
 של הגרלה כרטיסי !ובידיו מוזר איש

 מן מבקש ■והוא הלאומי, הפיס מפעל
 עשר תמורת מזלם את לקנות הסועדים

ובלבד. ול״י
 שבהם המורגלים הסועדים, מן ׳כמד,
 מן הטמונות ידיהם את הוציאו ׳כנראה,

ב מי להם, ומשכו המהבילות הצלחות
כר את בסגורות, ומי פקוחות עיניים

מזלם. טיסי
 הטמונה ידי את אני אף הוצאתי

 במהירות לי ומשכתי הטחינה בצלחת
 הכמעט־ ׳בספרות המסתיים כרטיס

 הרבה זה 007ש־ ידעתי •008 מזליות
 אחר מישהו מזלי לרוע אבל מזלי, יותר
לפני. זאת ידע

 לקנות בדרכי שישי, ביום הקיצור,
 ליד עברתי השבת, ועיתוני חלות את

 לכן קודם ׳קום כי ומשנזכרתי פיס, דוכן
 את ׳ושלפתי עצרתי ההגרלה, התקיימה

הארנק. מן מזלי ׳כרטיס
:התדהמה אותי אחזה ואז

 היד, ל״י 750,ב־ססס שזכה המספר
 שבידי הכרטיס מספר ואילו ,493995

.493008 היה
 ובין ביני הפרידו ספרות 887 ,רק

 לכתוב הצורך ׳חוסר ובין בקני העושר,
להתפרנס. ׳כדי הזה הקטע את

ה בדרך אני — דבר אין אבל כונ הנ
ב המזל אילי ■יתקרב שבוע מדי אם

 17 שבעוד הרי בלבד, אחת סיפרה עוד
כקודח. ׳כעשיר חשוב הריני ימנים


