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 המצוחצח הטנדר
 הימיי בצדו שחנה

—חיפה כביש של
 פניו על שחלפו מהנהגים איש חשד. עורר לא ת״א,

 משטרת של אפלה מזימה מסתתרת שמאחוריו ניחש לא
 סבוך קוצים שיח מאחורי הסתתרו שנציגיה התנועה,

 מושלם. היה התנועה משטרת על־ידי שנטמן הפח
 השעה, מחצית לאחר אשר עד מושלם כה היה הוא
 לעזרל״ בידיו שנופף המיואש הנהג פני על חלפו בה

 לעצמו לברי טרח אחד לא שאף מבלי מכוניות, עשרות
 סמל התערב ידו, על להעזר יכול האומלל הנהג אין אם

 מכונית היתד, הראשון ר,קרבו המארב. מן שזינק התנועה,
 יעקב נהגה המניע, חברת של וחדישה כבדה וניט סופר

 כלל נכלם לא ,25 בן הארץ יליד משמאל) (למטה הוכמן
 כה ״בין : האדישה תשובתי עצר. לא למה נשאל כאשר

 לו.״ לעזור יכול הייתי לא וכה
 חלף פנים, ושזוף רחב גבר ,44 כץ, יוסף אחר, נהג
 הטרנספורט, מכוניתו, בד,עצר הטנדר. פני על ביעף
 אין עוצר, לא פעם אף אני :עצמו את להצדיק ניסה

 לי יש צמיגים), להחלפת הרמה (מנוף ג׳ק אפילו לי
מש אך לירות.״ 70 היום עולה וג׳ק קטנות בנות שתי
 ומתחתיו מושבו את הרימה עליו■ הערימה התנועה טרת

ומבריק. חדש ג׳ק נתגלה

הדרך בצד■ הטנדר
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 קפץ הנהג
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 את פרכו 1

 התכופף ״
 !יומה.

 ״אסור :״
 מאד.״ זוב!

 כל את קל
 תנועה. טר

אני שלו.

גני את הנמיך סוף, יהיה לא שלעניין עבאדי משה הבין לבסוף
שלישית). (תמונה לאוטובוס להעלותו הירשה חותיו,

 לחי סטירת חטף אופנוע, לקנות לחיפה נוסע שהוא כשצעיר'שסיפר
 הנהג של בשבחי הנוסעים רוב דיבר הנרגשת, מאמו מצלצלת
 כל עצר לא דבר. שמע לא הנהג מיד. עצר בפצוע, ראשון שהבחין

הפעמון. בחוט צעירה בחורה משכה שם בת־גלים, ליד לא אף הדרך.
 ואב אגד חבר ,29 בילסקי, אריה זכה הממשלתי בבית-ד,חולים

 בתשבחות חיפה. במשטרת החקירות מחלקת סמל לשעבר לילדה,
 כמועמד הוכרז הוא הזהירות. ואגודת התנועה מחלקת מפי אינסופיות

 בפתח עבאדי משה נתגלה כאשר הסופיות. המבחן לתוצאות רציני
 שהציצו הנוסעים מול רצון בשביעות מחייך כשהוא בית־ר,חולים

לינץ׳. ממשפט בקושי ניצל לשלומו׳ חרדים האוטובוס, חלונות דרך
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