
ג1 ^ ו ^ /# 0 # 1113*0 313

־ מאוזן:
 שנכח הצדיק שעל ברור )1

)3(ללכת — במעשה
 אי־ אירופה. ארצות באותן >3

 אחד עוף אפילו להשיג אפשר
)5,4(למישפחה

)4(בחג בדיוק נופל )9
)4(מוטל מושג )10
 בעיות יש זה מיוחד למחנה )13

)3(ברישומו

 1פ1תשבצ פתרו!
2 5 5 5

 מה המחיר, על מצפצף )14
)6(טוב יותר יקר שיותר

 בלי לחלון מתחת רועדות )15
)8(סוף
 הקשר — הפורץ הוא הצורף )17

)4(נקי
בפתח אלול זה היה לא אילו )18

)4(
 מלמעלה הוראה פי על עוקר )20

)4.4(
 כתובת אל נמשך הלב )22

)5(יפאנית
)3(פגרה ביקש )24
 בלא פטור הלביא, בענין )25

)4(אי־אפשר כלום
)4(למשל השופט, בן )26
דבר שום קיבלנו לא מהאו״ם )28

)5,2(
 לקדוש־ברוך־הוא להגיד )29

).3(שמספיק!

מאוגד:
)3(לאדום? עוללו מה )2

אמיץ הוא ששמאלי אומרים )4
)4(
)5,3(במדיה שחסר מה )5
ולח מיקראית משמעת־מים )6

)3,3(לצדיק מים
)4(הצרכנות חוק את שפרו )7
)5(עיסוק בלא ריפוי )8
 מחלק כן או מחלק, לא מחלק )9
)3,4(

)2(בבוז המתהפכת זו )11
)5,4(מטבוליזם )12
)8(מאוד מרגיע בלולים !)סכס6

 מעורר מקום הוא קפריסין )19
 שם קרה לא נס אבל השתוממות.

)3,3 וגם 4,2(
משי שתיגאל ביפו שכונה )21

)5( כתה
)4(מאמור? פחד )22
)2(לאויב — הדפנה זרי )23
 בין שהבדיל שמואליק זה )24

).3(האבנים
).3(הירק את תעלה אל )27

— יגאי אביגיל-------------

מ ע ב
עמיחי איתן

מדיקיס הדברת
 1 תיקנים(ג׳וקים) להדברת מומחים

. • ' \  ובו ספרים חוקי עץ, תולעי . ז
 1למ לאוועים מיוחד עיופול
מעופפים. וחוקים יתושים

^ם1

.הסוסל׳ץ

790114-5-6.•טל 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רוז׳ מ־מת-גן
11111131■ בריאותך על ובעותירה

גלי־האתר של שודדי־הים
)20 מעמוד (המשך

 דולר 500ל־ עד לשיקופית דולר 50מ־
לסירטון.

 בתי־ בעלי היו העיקריים הנפגעים
 ירדה שתפוסתם בצפון, הקולנוע
 מפיצי־ סיפריות־הוידיאו, בעלי פלאים,

 וגם זכויות־היוצרים בעלי הסרטים,
 הממומנים המקומיים העיתונים בעלי

הפירסומת. על־ידי בעיקר
 בתי־ ענף יו״ר פרבשטיין, אבי

 לפני כי סיפר למשל, בחיפה, הקולנוע
 להפסיק סוכני־הסרטים איימו שנה

 בחיפה לבתי־הקולנוע סרטים להשכיר
 פלאים ירדה שההכנסה משום והצפון,
עוד. השתלם לא והעסק

 כי האיום מומש לא דבר של בסופו
 שבמהלכן פשיטה, פעולות כמה נעשו

 וידיאו לקסטות סרטים משכפלי נתפסו
 בחיפה בתי־הקולנוע מצב כללית, אבל,
 עליה יש הארץ שבדרום שעה קשה.

התפו בתי־הקולנוע, בתפוסת 7* של
 בתי־ ומיספר בשליש, ירדה בחיפה סה

סגירה, סכנת בפני עומדים קולנוע

 את לשכנע ^
הגידיתיס

המור עמותה הוקמה שנה פני ^
 האמרי־ מחברות־הסרטים כבת /

הקולנוע ענף התאחדות קאניות,

למה
 בקיבוצים

 תחנות יש
 ואו נבלים

 נוגע לא אחו
 להם בהם?
מותו

לא? ולנו

פו החלה העמותה ומפיצי״הסרטים.
 יותר עתה (עד ענק בתקציב עלת

 את למגר כדי דולר) מיליון מרבע
הכבלים. תופעת

 חודשים לפני קמה, זאת לעמותה
 בעלי אירגון — נגדית עמותה אחדים,

 להם גם והצפון. בחיפה תחנות־הכבלים
 משהו משלמת תחנה ״כל תקציב: יש

 200( לאיגוד פוליסת־ביטוח כמו
 חייב אחד כל פשיטה, יש אם דולר).

דולר. 1,000 לתת
 .ואז תחנות, בעלי 70 באיגוד ״יש

 אלף 70 אוספים אנחנו צ׳יק־צ׳אק
 הפשיטה אחרי שעות וכמה דולר,

ומשדרים." הציוד את שוב מארגנים
 לכל ביעילות. פועל אכן האירגון

 כל ועם זימונית, מכשיר יש תחנה
 ויש — חירום מצב מוכרז פשיטה

 מחודשת להפעלה מיידית התארגנות
שנפגעו. התחנות של

 במיוחד התחמם שנה חצי לפני
 מילחמת־ פרצה בכבלים. המאבק
ומפ מישרד־התיקשורת בין הורמה

 הקמת על גם דובר התחנות, עילי
 המורכבת יחידה כבלים", ״קומנדו
 חברת־ מאנשי חשמל, חברת מנציגי

 משרד־התיק־ טל, בני של האבטחה
 — מישמר־הגבול ומשוטרי שורת
 בתיאום לפעול אמורה שהיתה יחידה

המישטרה. עם

 קרבות, של אחדים שבועות אחרי
 הבתים גגות על חליפות שהתנהלו
הוכרזה בתי־המישפט, ובאולמות

 היו הכבליסטים חלקית. שביתת־נשק
והנ המישפטיות ההוצאות מותשים.

ביותר. כבדים היו להם שנגרמו זקים
וגפרית: אש אז ירק אחד כבליסט

 להתאסלם שוקלים תחנות בעלי 12
 אנחנו שנעשה! הצדק חוסר •בגלל

 הקיבוצניקים. לעומת ב׳ סוג אזרחים
 ואף תחנות־כבלים יש בקיבוצים למה
 ולנו מותר להם בהם? נוגע לא אחד

אסור?
 בארצות־ שמותר מה למה, ״בכלל,

 החופשיות, המדינות ובכל הברית,
 אחת בטלוויזיה יש שם בישראל? אסור

 כפתורים ארבעה יש לנו תחנות. 60
אחת!" ותחנה

 בעלי על נשאל זה איש כאשר
 לבשו פלילי, עבר בעלי שהם תחנות

 אולי יש הכל ״בסך נפגעת: ארשת פניו
 להם יש ועכשיו פעם, שגנבו בודדים
 לגנוב, להם למה השתקמו. והם פרנסה

 באים מה? אבל פרנסה? להם יש אם
 גנב, פעם היית אם כזה: לאחד ואומרים

 את לך ניקח גנב. תשאר תמיד
הפרנסה!"
 התחתון: העולם מן למושגים ואשר
 כבליסט, אותו נשבע שלי,״ ״בעיניים

 עלינו איימו מהזכויות־יוצרים ״האלה
 מאיטליה. המאפיה את לנו שיביאו

 מתל־אביב ביריונים לנו הביאו בסוף
 קריית־ של בתחנה הכבלים את לחתור

אליעזר.
 הביריונים עם היו הראשון ״ביום
 אמרו השני ביום קולניים, ויכוחים

 להם היה לא השלישי ביום טוב. בוקר
והתפטרו.״ נעים

להתפטר? אותם שיכנע מה
 בפרנסה פוגעים שהם ראו ״הם
 אפילו נעים, להם היה ולא שלנו,

 לחתוך זה שלהם הפרנסה שבעצם
כבלים."

 כוח יש שלכבליסטים שבטוח, מה
 שנוגע במה לפחות רב. שיכנוע

מתל־אביב. לביריונים

 גתן המזל ^
הצ׳אגס את ט

 החוק. נחקק האחרון חודש ^
 שבכך, יודעים הכבליסטים *■אבל
והנחלה. המנוחה אל הגיעו לא כנראה,

!ה
 קיים שהיה

 ויק, חרר בשטח
 דנו שנתו מה זה

 הציאנס, את
 הטלוויזיה
 הפיראטית
תמשיך!

 נגד גם והפעם להילחם, ימשיכו הם
בעלי־הזיכיונות.

 אחד במילחמה. כמו — ובמילחמה
 הוא צורך יהיה שאם טען, הכבליסטים

 הכבלים את לחתוך יהססו לא וחבריו
למתחרים.

זאת: בכל אבל,
ותיק, כבליסט השבוע קבע ״מזל,״

 רק הזה החוק את לחוקק שנזכרו מזל
 היינו בכלל אם יודע מי אחרת, עכשיו.
כשטח. קיימים
 ריק חלל בשטח קיים שהיה ״זה
 את לנו שנתן מה זה — שנים ארבע

 אין, פיראטי שרדיו עובדה הצ׳אנס.
 והיא — יש פיראטית טלוויזיה אבל

להתקיים!" תמשיך
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