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תל-אביג
חתרגות״ ״היכל

7.1.80 ב׳ יום
9.45—7 בשעות

הספורט" ״היכל
9.30 בשער. 5.1.80 מוצ״ש

מים שבוע
!שראל ב

,אב!״הדרז״  . כרטיסים
 90 גבירול

 למוסדות: ,248787 טל. ת״א
ב המשרדים וביתר 248844

נתניה, :בערים וכן עיר.
 בת־ים, חולון, הרצליה,
רחובות. אשדוד,

חיפה
״ארמון" קולנוע

 2.1.80 ד׳ יום
 בערב 9.15—6.45 בשעות

 4.1.80 ו׳ יום
בערב 10—8.00 בשעות

ברגר״,—״נובה :כרטיסים
וב 665272 טל. ,32 הרצל

 ״מכבי״ ״גרבר״, : משרדים
 :כנהדית חיפה״. ו״קופת
 .920330 טל. דוד״, ״שרותי

 שמעוני״, ״שרותי :כעכו
.910456 טל.

האומה״ ״בנייני ירושלים
 בערב 9.15 בשעות 3.1.80 ה׳ יום
 שמאי ״קלעים״, : למוסדות הנחה כרטיסי

״כרטיס־און״, :ובמשרדים 240896 טל. ,8
ו״בן־נאים״. ״בד,נא״

לראשונים״ ״יד השחר איילת
 9,30—7.00 :בשעות ,8.1.80 ג׳ יום

 .37592 טל. השחר, באיילת כרטיסים
 .30249 טל. גרינבוים, ספרים חנות כצפת,
 כתיבה, מכשירי ששת, בר שמונה, קריית

.40337 טל.

9.30 בשעה 6.1.80 כנרות אמפי גב עין

חון צ<וד ט בע״מ ב

 תוצרת משווקי
 בע׳׳מ גולדמן מגן

:הפתיחה לרגל מציע
 קופות ביתיות, כספות
 אש, חסיני ארונות פלדה,
 ליהלומנים. מיוחדים תאים

 מיוחדים ובמחירים בתנאים
 בע״מ, בטחון״ ״ציוד

 244093 טלפון
תל־אביב ,9 גבירול אבן
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ן ו פתר
איזה? אבל מילים, שתי
בית חיית .1
משלווו־יד .2
גסה אכילה .3
ביניים חטיבת .4
קיפאון שבירת .5
____בריח. נחש .6

♦ ם?1פיוזא מה רדומות

)73 מעמוד (המשך
 רשת־ בעל גופו על למד ההסבר את

 רכש הוא גנקינגר. גינתר הגרמנית החנויות
 פריטים 9500 בתל־אביב ריג׳נט מחברת

ג׳ינס. וחצאיות מיקטורנים מיכנסיים, של
 ורדי־וינטנר, גיאורג היה החברה בעל
נמו מחירים בעזרת מתחריו על שגבר

 אבל מאד. קצרה ותקופת־אספקה מאד כים
היש החוק שלפי הלקוח את שיכנע הוא

 בלתי- באקרדיטיב לו לשלם יש ראלי
ל הסחורה שתגיע ברגע כלומר: חוזר.
אוטומטית. המחיר משתלם הגרמני, מכס

הכסף, את קיבל וינטנר הסכים, הגרמני
 של עיניו חשכו החבילות שנפתחו ברגע אך

סמרטו לדבריו, הכילו, החבילות הלקוח.
פרו היו התפרים חסרו, הכפתורים טים.
 היו החוטים באלכסון, נתפרו הכיסים מים.

 היו מהסחורה רבים פריטים לקויים,
אכולי־עובש.

אלף 86 על תביעה הגיש הגרמני הלקוח

בגרמניה וינטנר
אושר של בחיוך להפסיד

 בערך ל״י מיליון שני (כימעט מארקים
 ראה לא אך — במישפט זכה הוא הנוכחי).

פרוטה. כד עד
ה ש  שלו

ן ו לי ב מי ר ע ב
 אחרים לקוחות שישה הפסידו אשר ף*
 מיק- עיתון רצה זו, בדרך כספם את ^

פרקלי הציבור. את להזהיר גרמני צועי
 בתביעת- איימו וינטנר של הממולחים טיו

פור לא והאזהרה מיליונים, של נזיקין
סמה.

 הקודמות, העבירות התיישנו בינתיים
 חוב־ נותר פנוייה. היחד, לשיבה והדרך
 אך מארקים, מיליון חמישה בסך מיסיס

 שני על התפשרו וינטנר של פרקליטיו
 ה־ ויתרו בלתי-רגילד, בסלחנות מיליונים.
 עורכי־הדץ הריבית. על גם שילטונות

זהב. שווים היו
 שם לדיסלדורף. עתה חזר ורדי-וינטנר

 ריאיין ואף הגרמני, השבועון אותו מצא
 לבלות כדי שבא להם סיפר וינטנר אותו.

 בגרמניה, ביותר הטובים במועדוני־הלילה
 ימשיך האם הטובה. הבירה את ולשתות
מטומ אני מה, פיתאום? ״מה לרמות?

 לי יש משחק, לא שאגי זמן כל טם?
כסף!״ די

 עדי- לדברי שוב. משחק וינטנר אבל
נק שהוא כפי היפה״, ״יורי הפסיד ראייה,

 סכום בדיסלדורף במועדון אחד בערב רא׳
 שלושה (כימטע מארקים אלף 150 של

במישחקי־מזל. לירות) מיליון
באושר. חייך ערב אותו כל במשך

במדינה
)67 מעמוד (המשך
 אותם מאכילות הן בקר. עדר היו כאילו
 בשירותים להשתמש אותם ומאלצות בזבל

ה הבריטי המזון מומחה קובע מזוהמים,״
רוגיי. אגון נודע,

 למיס־ מדריך שנה מדי מפרסם רוגיי
 תיאור השאר׳ בין הכולל, בבריטניה עדות
 בחברות־התעו״ השירותים רמת של נאמן
 הטסים לנוסעים המוגש המזון את פה.

ב מגדיר הוא לארצוודהברית מבריטניה
אכיל״. כ״בלתי קיצור
רו־ ערך בחברות־התעופה הביקורת את

 הלוך- שטסו עוזרים, חמישה בעזרת גיי
 במשך וארצות־הברית בריטניה בין ושוב
 14 לבסוף הקיפה הביקורת שבועות. כמה

 דיווח בעיקר כללה נודעות, חברות־תעופה
חברה. שבכל התיירים מחלקות על

 עתה שפורסם חברות־התעופה בדירוג
 הראשון. במקום דלתא מופיעה בבריטניה

האמריק החברה מופיעה השלישי במקום
 השישי: במקום '.1.£.¥\. הנודעת אית
במ ההודית, חברת־התעופה אינדיה, אייר
 הברת־ אייר, איראן השלושה־עשר: קום

 האיראנית. התעופה
אל־על. הטבלה: בתחתית

 חו- של מצב ״רק ורועדים. חיוורים
 חברות- יכולות כיצד מסביר, סר־ברירה

הנוס ציבור את ולשרת להמשיך התעופה
 של המזון במדריך נאמר כזה,״ בזבל עים

 שלפיה האנכרוניסטית, ״התפיסה רוניי.
 ושני דג או חתיכת־בשר לנוסע להגיש יש

 לגישה מקומה לפנות חייבת ירקות, מיני
 ואחר-כך המוני בישול יותר. מודרנית

המ את משחיתים מחדש וחימום הקפאה
 קר מזון תגשנה לא שהחברות מדוע זון.

 עם אך יותר מעטות מנות חם, ומשקה
 יותר?״ מעולה מזון

קיב החברות, 14 את רוניי דירג כאשר
 נקודות של מסויים מיספר חברה כל לה

נקודות. 100 — האפשרי המירב מתוך
נקו 77 רק קיבלה בראש הצועדת דלתא

לעו אל־על, האפשריות. 100ה־ מתוך דות
 קיבלה הדירוג, בתחתית שהוצבה מתה,
נקודות. 40מ־ פחות

בי שבט תחת העביר הבריטי המומחה
הנ הביטחוניות, הבדיקות את גם קורתו
 הנוסעים של ובחפציהם גופם על ערכות

ו ב״גסות״ הגדיר הבדיקות את באל־על.
 שלנו המבקרים את הותירו ״הן הוסיף:
הצו את להבין אפשר ורועדים.״ חיוורים

 אבל רוניי, קובע ביטחוניות, בבדיקות רך
 גסות כה שתהיינה מדוע סיבה שום אין

ומשפילות.
 אל־על דובר סילברמן, לי כך על הגיב

משמ שלנו הביטחון ״ביקורות בלונדון:
 תעופה חברות בהרבה לקינאה נושא שות

ה התעופה חברות כל שלא חבל בעולם.
לבי רבה תשומת־לב מקדישות אחרות

 ב״אל־על.״ עושים שאנו כפי טחון
השי המזון, טיב בדבר לטענות באשר

 היתה לא באל־על, השירותים וניקיון רות
תגובה. כל סילברמן בפי

חיים דרכי
ו<?ווגות6ך סל

 עורות רבן כוסות שתי
 אופרות פגות שתי לירות; 172

רחודש רירות ארסים כחמשת
 בנימין השופט השבוע גילה משים מבלי

 בתל־ המחוזי בית־המישפט נשיא כהן,
האח ההתייקרויות על דעתו את אביב,

רונות.
 שעל המזונות, סכום על שנסב במישפט

 העיר בנותיו, ולשתי לאשתו לשלם אדם
 במחלוקת הסכום כי לעורכי־הדין, השופט

 וכי לחודש, לירות אלפים לחמשת ירד
 להאכיל כדי מספיק, אינו כזה זעום סכום
אלה. טרופים בימים בריאות, בנות שתי

 יוסף עורר־הדין את לחץ בית־המישפט
ולהת לוותר האב, את שייצג בן־מנשה,

 אמר בושה,״ ״זו האשה. נציג עם פשר
 שונא ואפילו אשה, אוהב ״שאדם השופט,

 בנות, שתי יחדיו עושים הם אך אותה,
 כלכלי במצב אותה משאיר הוא כך ואחר
כזה.

 למכולת, לעולם הולך האב אין ״כנראה
 אמר החדשים,״ המחירים את יודע ואינו

 הולך אני ״כאשר כהן. בנימין השופט
 וקונה לסופרמרקט, אשתי במקום לפעמים

 מזדעזע.״ אני לירות, 172 ומשלם לבן שני
הפשרה. את קיבלו עורכי־הדין
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