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ל־ם1ם11חק הילחמח
בחר אחד קוגסול־כבוד

מבשירי־החשמז את לקגות
 אחר, מקוגסול־בבוד לביתר

 את הובילה העיבקה אך
לבית־המישסט שגיהם

 הזה העניין את שנסדר ״כדאי
 בן־יהודה, יהודה פקד אמר גיננו,״

 פראג- של לשעבר קונסול-כבוד
ה יימשך ״אם אלון. למקם וואי

 מלטה של וקונסול־הכבוד ברור
 קונסול- — אותך לתבוע ימשיך
 העיתנות — גואטמלה של הכבוד
 ״מילחמת זאת ותכנה זה על תעלה

הקונסולים״.
ו בכך, נגמר לא העניין אולם

 של קונסול־הכבוד בן־צבי, יוסף
אז מישפטית תביעה הגיש מלטה
 של קונסול־הכבוד אלון, נגד רחית

גואטמלה.
בימי קונסולים נלחמים מה על

־£-.^.0 מתוצרת מקרר על ז נו
 הוא וחייכן, חסון גבר בן־צבי,

ממ כאשר במיקצועו. מהנדס־מזון
תקצי את צימצמה אנגליה שלת

 הכושל הכלכלי מצבה עקב בה
 ההצעות אחת היתה ,1967 בשנת

 האנגלי הצבא פינוי — לקיצוצים
 האי לבני אהדה קריאות ממלטה.

ה בצבא בכלכלתו התלוי הקטן,
 שונים, במקומות נשמעו בריטי,

לע שניסה היחידי בישראל. וגם
 הוא בן־צבי. היה מלטה לבני זור

 חבריו בפני מקורי רעיון העלה
לממ ישלחו כי והציע המהנדסים,

 של תקצירים כמה מלטה שלת
ב שנמצאו תעשייתיים פרוייקטים
 החברים שימוש. חסרי מגירותיהם

 שירה את לבן־צבי ושרו צחקו
 ״האוניות ירקוני, יפה של הישן
 לא תוכניות אבל במלטה״. עגנו

ה בזמנו התרגז, בן־צבי שלחו.
 תוכניות שלוש ותיכנן ישב חופשי

ישי אותן ושלח מזון, למיפעלי
 שהיה מלטה, ממשלת לראש רות

אוליבייה. בורג אז
מתנתו על יותר שמע לא מאז

בן־צבי דיפלומט
״פולקסוואגך במקום ,קאדילאק״

 ־£-^,0 חברת של סוכן אלון,
גו את רבות שנים זה המייצג
אטמלה.
 בשנת אשה בן־צבי נשא כאשר

 שיפנה מאד טבעי זה היה 1975
 כל את אצלו ויקנה אלון, לידידו

 מתוצרת לבית, מכשירי־החשמל
 וידו־ המכובדת הגרמנית החברה

השם. עת
 אלון, אל יחדיו הלכו הזוג בני
 ותנור- מכונת־כביסה מצנם, ובחרו
לב הגיעו כאשר חשמלי. חימום
אלון להם הציע המקרר, חירת

 על ■£־^.0 חברת של הסמל או
 המרשים השם כתוב היה המקרר

 כתובת היתה ומאחור ״סנטור״,
 הי- ההדרכה חוברת גם בגרמנית.

 השירות כי בה וצויין בגרמנית, תה
 ד.מימ־ בית על-ידי ניתן בגרמניה

בברלין. ביותר הגדול קואלה כר
 כשנה איטלקית. גרוטאה

 נשרף המקרר את שקנו אחרי
האח שנת שנגמרה כיוון מנועו.
 אלקטרו־ חברת החליפה ריות,

ה את אלון, של החברה ויסטה,
תמורת רק תשלום, ללא מנוע

בע׳־מ אלקטרו־ויסטה
] ^[ של בלעדיים ומפיצים יבואנים

254361 "טל. <4 7039 ד. ת. <4 10 טל שפע ,רוז ממטיפיורי של־ תל־אניב,

תאריך

א ו ן ו ב ש 48263 ח

חלקוח מסי <־. י לכבוד

׳׳ג/, ־׳*״ ע״י הזמנה י- ) / ־ י׳ י ל <*׳ ״ / כתובת

חבל סך סחיר ם ם | דנ י ס ר פ כסות

/ו י , . , . וו ,6׳*4י>.<*־ 'י> 'י׳ידי-ר׳ / /
*

מלטה של לקונסוליה החשבון
המקולקלים המיצרכים עבור פיצוי

באנג היה כאשר ולכן, הנדיבה,
לשגרי נכנס כן אחרי שנה ליה
 ולהפתעתו בלונדון, מלטה רות

 סגן־הנציב כי לו התברר הרבה
 בן- של מיפעלו על ידע במקום

ב אותו קיבל סגן־הנציב צבי.
 ״המלטזים כי לו והבטיח לבביות,

 סובה.״ כפויי אינם
 1ב- החיים. לבל פריז׳ידר

 מעטפה התקבלה 1968 באפריל
שבתו בן־צבי, של בביתו מאורכת

 כקוני להתמנות הזמנה היתר. כה
מש מאז הקטן. האי של סול־כבוד

 של קונסול־כבוד החייכן הגבר מש
הקונסו לסגל נכנס גם וכך האי,
 משמש הוא וכיום בישראל, לרי

ובפ בישיבות הסגל. ראש כסגן
 טכנאי- הכיר הסגל של גישות
מקם לקונסולות, חברו את המזון

 בעל מידות, גדל- יפהפה, מכשיר
ש קוב, 21 שניפחו דלתות, שתי
 הוקסמו הזוג בני ״סנטור״. שמו

לי אלף 13 המחיר, אך למראהו,
 תקופה באותה אותם. הפחיד רות,
 כאשר למקרר. עתק מחיר זה היה

לדב אלון, להם אמר ללכת עמדו
 החיים, לכל פריז׳ידר ״זה ריהם:

 בפולקסווגן לנסוע לכם למה
בקאדילאק?״ לנסוע כשאפשר
 בצבא־ עדיין שהיתה האשה

המי בעל במקרר התאהבה קבע,
 הלוואה תיקח כי והציעה דות,

אל 10 של בסך מצה״ל מייוחדת
 המקרר, את לקנות כדי לירות פים
עשו. וכך

 הזוג לבית המקרר הגיע כאשר
 התפלאו אך בהערצה, בו הציצו
השם את מקום בשום מצאו שלא

ונש חזר המנוע אך דמי-עבודה.
מ נחת רוו לא הזוג ובני רף,

התי אחד בזמן היוקרתי. המקרר
ה לבני הטכנאים הסבירו קונים

״גרו אלא אינו המקרר כי זוג,
איטלקית״. טאה

 בן־צבי סבל 1979 שנת עד
התיקו כל עבור ושילם בשקט,

 תוך כאשר אבל הנדרשים. נים
 פסקה חודשים ארבעה של תקופה
 המזון פעמים, ארבע המנוע פעולת
ב ולבסוף התקלקל, במקרר שהיה
 המקרר שבק 1979 אוקטובר חודש
משהו. לעשות החליט סופית, חיים

 אמריקאי, מקרר קנה בן־צבי
 את לברר כדי למישטרה פנה

 פקד לתמונה נכנס וכאן העניין,
 לסגל מקורב הוא שגם בן־יהודה,

 את ליישב ניסה הוא הקונסולרי.
 בידו. עלה לא הדבר אך ההדורים,

 נגד תביעה בן־צבי הגיש לבסוף
 מר ומנהלה אלקטרו־ויסטה חברת
 בתל־ השלום לבית־מישפט אלון

 אותו יפצו כי מבקש הוא אביב.
 הסכום לירות. אלף 134 של בסכום
ש החדש המקרר ממחיר מורכב

 שהתקל- המיצרכים וממחיר קנה,
הפע בארבע הישן במקרר קלו
 ללא פעולתו את הפסיק שבהן מים

מוקדמת. אזהרה
התי במהלך כי טוען בן־צבי

החב מנהל מפי לו התברר קונים
 חברת למקרר, שרות הנותנת רה

 על־ידי מיוצר ה״סנטור״ כי אויס,
 על־ ולא באיטליה, איגניס חברת

בגרמניה. 4־£־0 חברת ידי
 במשהו, לחשוד יכולתי ״כיצד

 בשוק המקרר את קניתי לא הרי
 מקוג־ אותו קניתי הפישפשים,

 כאשר בן־צבי אמר !״סול-כבוד
התביעה. את הגיש

נודעו נוימד
ת מ דג ה ת ב ו נ עו סטר■)*■ ט

 בחברת שלך הסטראופונית המערכת את לבחור נאלצת היום עד
תק ולצלילי לא־מציאותיים בתנאים צפופה, בחנות נוטפים, לקוחות

עבורך. בחרו שאחרים ליטים
שיתרונותיו: 605£ לרמקולי מיוחד האזנה חדר לך להציע גאים אנו

 אותה שתשמע כפי למערכת להאזין תוכל בו פרטי בבית רגיל חדר *
מיוחדים. אקוסטיים סידורים כל ללא בביתך

 להתחרות צריך ואינך ההדגמה בשעת בחדר היחיד הלקוח אתה *
בלתי־מוגבל. זמנך המוכר של תשומת־ליבו על

 א$ כרצונך לבחור תוכל ממנה תקליט 3000 בת תקליטים ספריית *
עליך. האהובה המוסיקה

ונינוחה. נעימה ואווירה קפה בוס נוחות, כורסאות מלא, אוויר מיזוג *
 לטלפון.- להתקשר גא - לך הנוחים ובשעה במועד פגישה לקביעת ־״
והערב. אחה״צ בשעות 03-442826 §
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רושמות קוכות
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שנתי ובטוח

 דיקלבע־מ רושמות־ לקופות המרכז
613095 טל. 60 שינקין ת״א״רוד

כרכי למכירה

הוה 09הוווו
 עתה ועד 1955מ*

 1941—1940 ״סיכות״
1945 ״הגלגל״

03*318979 טל.

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
227118 ,227117 טלפון
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