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 רועשת. מסיבה לפזר בא השוטר אזולאי.

 להתחשב ומבקש באדיבות מדבר הוא
 מיש- מביע הוא לבסוף השכנים. במנוחת

 עבור הטמפו, פקקי את לקבל אלה:
הילדים.

 ״אנא, המישטרה: דובר של בקשתו
 לעשות מספיק השוטר. תשדיר את הפסיקו

 מהשוטרים.״ צחוק
לבקשה. נענתה טמפו חברת

אדם דרכי
ל א71 א □ ש כול

קטן, בית־קפה
 משמש להריסה, שנועד

 דדייריס מקום־מרגוע״רשעה,
שבסביבה ולעובדים

 וחיוך קצר ערמוני שער חומות, עיניים
 הלקוחות פני את מקבילים טוב־לב של

 יוח־ אסתר של לקפה הנכנסים המעטים
בירושלים. ממילא ברחוב ננוב,

 המיועד עתיק, בבניין שוכן הקפה
 שלושה קטן, דלפק בולל הוא להריסה.
 בחלקו פשוטים. כיסאות וכמה שולחנות

 מחבת ועליהם ישנים כיריים יש האחורי
 מסחטת־מיץ, שעליו שולחנון לטיגון,

ובקבוק־חלב. קערת־ביצים
עירו שנים, מזה סויידו שלא הקירות,

 ללוח־ פרט תמונות, עליהם אין — מים
 הלקוחות אולם שנים. חמש מלפני שנה
 בוקר בשעת מתלוננים. אינם אסתר של

 אחד ליד מקום תופסים הם מוקדמת
נוג כום־קפה־בחלב, לוגמים השולחנות,

 בעלת את ומהללים חביתה, עם בכריך סים
 הטובות שהן שלה, החביתות על המקום
בעיר. ביותר

כדי רק לא אבל שימלה. עם אמא

יוחננוב הקפה בעלת־
סימפטיה עם קפה

סטודיו
חזותית לאמנות
פלד יפה בהדרכת

 דמבוגרים, נוער לילדים, חוגים
 עבורה ציור, הכוללים:
 שיחות, שונים, כחומרים

 והתוודעות ניתוחים ביקורות,
האמנות לתולדות

 בשעות: להתקשר וסרטים להרשמה
228382 טל. •1 21.00—15.00

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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חופשית חניה

רלה״1״מ ספט
 מורלה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

.,רזבקס״
 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רובקם׳׳ של הנפלאות

 הקפה בעלת אסתר. אל נכנסים לאכול
 של לצרות קשבת אוזן להטות יודעת

 שנפתחים לפני שבע, בשעה לקוחותיה.
באנשים. הקטן המקום הומה המישרדים,

 לפני מבוכרה עלתה 44ה־ בת אסתר
 בגיל התחתנה היא שנה. 30מ־ למעלה
 את לנהל עברה בעלה מות ולאחר צעיר,
 במקום. נמצאת היא שנה 15 כבר הקפה.
 ״יש לפיצויים. מחכה אבל לעזוב, רוצה

 היא השם,״ ברוך גדולים, ילדים לי
 — הבניין את שיהרסו ״אחרי אומרת,

 עוב־ פקידים, מטפלות, עובדות־ניקיון,
 הסמוכה, מלישכת־הסעד דות־סוציאליות

 סועדים יושבים, ימימה, מימים ומכרים
 ליבם. על אשר את ופורקים ומשיחים

 חיוך מחייכת מקשיבה׳ יוחננוב ואסתר
 ושם, פה משהו מעירה טוב־לב, של

 טוב,״ ״יהיה ואומרת: מנחמת, מייעצת,
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