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 צפורה שבעלתה, פרחים חנות תוך אל סיעה
 הדלת מן מועד בעוד לצאת הספיקה לוי׳

האחורית.
ה לבית מיד הועבר קל שנפצע סוליימן,

 התעלף. מדוע מושג לו היה שלא טען חולים׳
 במכונה היה אילו : ברור היה אחד דבר אך

מאומה. קורה היה לא כפול (קלאטש) מצמד
ה בחלון התבוננה החיוורת, החנות בעלת
 לגלדיולות עוללו מה ״ראו : הפליטה מרוסק,

״עלי !

תחבורה
ר מת■ ל ציי ד סגו ל
 הוא עורך־דין, היה לא רוטנברג יוסף

 רשם כאשר כן, על דן• חברת של נהג היה
 תנועה שוטר מספר, שבועות לפני לו׳

 הקדמית הדלת את סגר לא אשר על רפורט
 המשיך הדין, את בשקט קיבל מכוניתו, של

אותה. שסגר לאחר בדרכו
 לידיו שנטל החברה, של הדין עורך אך

 דעה תמים היה לא בתביעה, הטיפול את
התחבו תקנות בספר דפדף הוא השוטר. עם
 ״נהג : נאמר בו ׳26 בסעיף הציץ רה׳

 לאחר אלא מכוניתו את יסיע לא אוטובוס
דלתותיה...״ את שסגר

ה את מצא הראל׳ יצחק השלום, שופט
ש בצורה לבסוף פרשו למדי׳ סתום חוק

 לפי הדלת, על : הפרוש הנהג. את זיכתה
 המכונית הנעת בעת סגורה להיות החוק׳
להשאי הנהג על כי מאומה נזכר לא בלבד.

ך סגורה רה ש מ הנסיעה. ב
שנה עצמם׳ הנהגים את התמיה הדין פסק

ה דלת את לסגור יתרה בחומרה אז עד גו
 מחוז פרקליט נדהם מהם יותר מכונית.

 לייבסון, אליעזר סגנו׳ את ששלח תל־אביב,
 בית בפני הראל של דינו פסק על לערער

לערעורים. מחוזי דין
 היתד, החוק של הכוונה כי טען לייבסון

 על ידעו הנהגים אסונות. מניעת :ברורה
 של פירושו כך. על הקפידו השוטרים כך,

 ול־ להפקרות יגרום אחרת בצורה החוק
 הצדיקו שופטים, שלושה מתוך אך תאונות.

הראל. של פסק־דינו את שנים
 הגישה נרתעה, לא המחוז פרקליטות

 שאחריו העליון׳ הדין לבית נוסף ערעור
ה שר אל פניה : יחידה אפשרות רק באה

החוק. את שיתקן תחבורה,
ש חושש ״אני : ותיק תנועה שוטר רטן
 מעתה אותנו יציידו רפורטים ספר במקום

באלונקות.״

חיים דרכי
ד שורה פ ס 13 מ

 פופולאד־ בהרבה ירדה אורן משפט מאז
 מאז בישראל. הסובייטי הסרט של יותו

 כמעט זו פופולאריות מוסקבה׳ רופאי האשמת
כליל. שנעלמה

 שניסו, הכרטיסים ספסרי בעיקר חשו בזה
 מהם לקנות הקהל את לשכנע שעבר, בשבוע
 הגדול, הקונצרט הרוסי לסרט כניסה זכויות
 המלאכה תל־אביב. מגדלור, בקולנוע שהוצג

 עודף בידיהם נשאר פעם ולא קלה, היתה לא
עליהם. קופצים ללא כרטיסים של ניכר

 טוב בקוש שבוע׳ באותו היה, זאת לעומת
טוריאדור, אמריקאי, אחר, לסרט לכרטיסים

 כך לרחוב. מעבר מוגרבי בקולנוע שהוצג
 שהעסקים בראותו הספסרים, שאחד אירע,
ל אותם העתיק מגדלור, ליד פורחים אינם

הסמוך. קולנוע
כרטי את למכור בידו עלה קושי כל ללא

כרטי שממול. המדרכה על הרוסי הסרט סי
וה דומים, בתל־אביב הקולנוע בתי כל סי

 שמו לבדוק טרחו לא בתמימותם, קונים,
 בטוחים היו עליהם׳ מודפס 6אול איזה של
למוגרבי, כרטיסים רכשו כי

 בשער הסדרן גם לאופירה. הזירה מן
 אף מיוחד, דבר בשום הבחין לא מוגרבי

 הצעיר, הזוג את שהוביל השני, הסדרן לא
בע בשורה למקומותיהם הכרטיסים, בעלי

.13 : ביש מספר לת
 כרטיסים נווגרבי בקופת נמכרו בינתים

שבעלי אלא המקומות׳ סימוני אותם שנשאו
 מקומותיהם תבעו להצגה, לבוא אחרו הם
הפתיחה. סרטון באמצע רק

הכר זוגות שני את בדק הותיק הסדרן
המ ״הקופאי על קללה מסנן החל טיסים,

הכרטי כי מישהו הבחין כאשר טומטם״׳
אחר. קולנוע לבית שייכים סים

 במקצת, ומבויישים נדהמים אנשים שני
 השכנים, של צחוקם לקול ממושביהם, קמו
ה האופירה לאולם השוורים מזירת גלו

 בך רחוב של השני שבעברו מוסקבאית
יהודה.

פשעים
לקר־וו־מטדון שיקגו

 את לידו נטל התל־אביבי הדואר פקיד
 תוכה. אל כמקובל׳ להציץ, החליט החבילה׳

 היו גבה שעל גדולה, לא חבילה זו היתד,
בתו ארצות־הברית. של בוליהם מודבקים

הסו מכל מסרקות של דוגמאות נחו כה
ה עינו אבל ביותר. תמימה חבילה גים.

 היה שלא במשהו הבחינה הפקיד של בוחנת
 עבות היו החבילה דפנות :לדעתו כשורה,

מהרגיל. יותר
 השולחן על הונחו ספורות דקות כעבור

 שגרם בכתב־סתרים מכוסים ניר דפי הרחב
 לאחר פוענח אבל במשרד, כללי ראש לכאב
המשטרה. מטה מומחה על־ידי בהצלחה מכן

 יליד אסס׳ למשה נחת גרם לא הפענוח
 יפו, ברחוב צלום לצרכי חנות בעל סוריה,

 מדי קרובות לעתים נזכר ששמו בתל־אביב,
 קרית תושב אסם, כתב־הסתר. שורות בין

 לחבורת בהשתייכות מיד הואשם מטלון,
סחו בהברחת שעסקה בינלאומית מבריחים

לישר מארצות־הברית עצומים בממדים רות
 לא האשמות, עיקר את הכחיש כי אם אל.
 המשטרה, לדברי ניסה, יצרו, על אסס גבר

 יקל מהמסמכים׳ כמה שיסתיר סמל לשחד
נגדו. החמורות האשמות על בכך

אסס, של בחנותו שחיפשו המשטרה׳ חוקרי
ב מוברחות סחורות למצוא הופתעו לא

ה את גם גילו הבנין, בתחתית מוסתר מחסן
 : הדרך לארץ. לסננן הכנופיה נהגה בה דרך

 של שמותיהם על חבילות מאות קבלת
הסחו הוסתרו ושבתוכם ישראלים אזרחים

 אלה, אזרחים של שמותיהם רשימת רות.
 למסרן׳ החבילות, את אישית לקבל שנהגו
ה ידי על נמצאה החבורה, לידי כנראה,

מהם. כשלושים שעצרו חוקרים,
הוא : בפרטי־פרטים אף חסך לא המכתב

 שי- תושבי אמריקאים, שלושה בשמות נקב
 מעבר העסק את לנהל היה שתפקידם קאגו,
לים.

הזוי
ס ס ק האישי ה

האחרו בשנים בארץ ששרר הכלכלי, המצב
 לא ההיצע, מן מרובה הביקוש היה בהן נות׳
 של רצינית להתפתחות להביא היה .יכול

 במשך התפתחה זו אמנות המכירה. אמנות
 על ההיצע גבר בהן רבות׳ בארצות שנים

 דרכים חפשו שהסוחרים לכך גרם הביקוש,
 הלקוח את להביא כדי ומיוחדות מקוריות

מאונס. כמעט ולעתים, מרצון, קניה לידי

 האחרון׳ בזמן הארץ בשווקי המצב שינוי
 המסחרית הפרסומת על שנוסף לכך גרם

מקור שיטות לחפש סוחרים החלו בעתונים׳
לסחורתם. לקוחות למצוא כדי יות

 שכל רוכל גרשטיין׳ זאב הוא מהם אחד
 קטן׳ ובנרתיק מעילו בכיסי מצויה סחורתו

 פנה שבועות כמה לפני עמו. נושא שהוא
פסיכו על שהתבססה חדשה׳ ממכר לשיטת
אש שיטת בלשיים, באמצעים שימוש לוגיה,

המודרני. המסחרי הלחץ תורת ראי,
 : קבע השוק, מצב של יסודית בדיקה לאחר
פקי :(בעיקר פקידים אלפי יושבים בקריה,

 מוכר, של בקורו כלל. בדרך משועממים דות)
 בידור בשבילם יהווה מקסימה, אישיות בעל
 את יקנו זה כתוצאה.מבידור הכלל. מן יוצא

סחורתו.
 ׳21 בת ניב׳ צפורה והשחור. האדום

 החקלאות במשרד עובדת וחיננית׳ בלונדינית
 ביותר, פופולארית נערה שהיא כיוון שנה. זה
 גבר אחד יום אליה כשנכנס התפלאה לא

 רהוטה עברית מדבר מקריח, העמידה׳ בשנות
חש הפרטי. בשמה אליה פנה פולני, במבטא

 הרבים, ממכריה הוא, מכר בודאי צפורה בה
לזהותו. יכולה שאינה
 בטרם עוד אשר גרשטיין, זאב רק זה היה
 את גם אלא שמה, את רק לא ידע לחדר נכנס

 בעניני טעמה את עליה, החביבים הצבעים
 סחורה, סתם בפניה הציג לא הוא אופנה.

החי כל שלפי רקומה, שחורה מטפחת אם כי
ב בה תתאהב שהיא לו ברור היה שובים,

ראשון. מבט
 התאהבה אמנם צפורה רחכים. קשרים

 סרב זאב לה. היד, לא כסף אך במטפחת׳
 : גרידא מסחרי לענין ידידותי קשר להפוך

 חן מוצא שזה העיקר י כסף על מדבר ״מי
בעיינך.״
 השלתה לא המטפחת, את לקחה צפורה

 היה חלומותיה. אביר הוא גרשטיין כי עצמה
 היותר׳ לכל הוא, גרשטיין שזאב לה ברור
המודרני. המסחר אביר

הרח הלקוחות לרשימת נוספה ניב צפורה
 הוא להם הקריה׳ פקידי בין זאב של בה

 ביותר החדישה התוצרת מן בכל, הכל מספק
 מצויי ניילון בגרבי החל הברית, ארצות של

בשר. בקופסאות וכלה רים,
 לביקור זאב בא המשכורת, תשלום ביום
 על לחץ לא כמובן הוא צפורה. אל ידידותי
 כספו, את כשקבל שמח אך מידי׳ תשלום

 צפורה אצלו כשראתה נוספת. סחורה הציע
 נתגלה כאן אותה. לקנות בקשה בשר, קופסת

 כאדם אם כי כסוחר, רק לא גרשטיין זאב
 הקופסה ״את : רחבים פוליטיים קשרים בעל

״הבטח בצער. אמר לך,״ לתת אוכל לא הזאת
החוץ.״ במשרד למישהו אותה תי

ה: ד ב מ אידיאולוגיה ב
צפרוני, לגבריאל נמסר השבוע תפקיד
 הבקר, של הקומה ונמוך העליז העתונאי

 זרות. סוכנויות כמה של סופרן גם שהוא
ה הסוכנות ממערכת מברק קיבל צפרוני

 ״הסבר :פי.) (יו. פרס יונייטד טלגרפית
 במפ״ם.״ הפילוג את מלה במאתיים מיד

 — עצמו לדעת — יותר עוד קשה תפקיד
 חובב חרות ח״כ באדר, ליוחנן ניתן

 מלים 300ב־ להסביר :התפקיד ההלצות.
 תנועתו, של האידיאולוגיה כל את אנגליות
לארץ. לחוץ שנועד בשידור
 להעיר לבאדר הזדמנות ניתנה כן לפני
ח״כ בכנסת, חברו של תפקידו על הערה

 כפר יליד בממוני רוסטום הערבי מפ״ם
 בס־ : באדר של דעתו חיפה. יד על טירה
הגליצ כי גליצאי, להיוולד צריך היה טוני
במדינה. ביותר המדוכא המעוט הם אים

 אחרי בחדשות׳ הוא גם היה עצמו בסטוני
ב פרסמו המשמר, על כולל העתונים, שכל

 מפ״מית ערבים קבוצת של הודעה הבלטה
ל סמכות כל לו היתה שלא שטענה. בנצרת
 משה של לסיעתו מפ״ם ערביי בשם הצטרף

 בסטוני ישנו ״אולי :בסטוני אמר סנה.
!״ מכתב שום קבלתי לא אני כי בישראל, אחר

לד ביקש בינתיים עסוק׳ בגין מנחם
 את כותב בגין פגישותיו. כל את חות

 סובייטיים, ריכוז במחנות קורותיו על ספרו
 שעבר, לפני השניה, העולם מלחמת בימי

 לארץ- ,אנדרם של הפולני בצבא כטוראי
 תוך הספר את להשלים מקווה הוא ישראל.

רוס יהודי שמצב בשעה להוציאו שבועיים,
ההתענינות. בשיא עומד עוד יה

 למשפחה בן רהטי, משה הכנסת מזכיר
 בו שדבק גילה כיצד סיפר בריטית, ספרדית
 לידתו שכונת של קוקניי) :(הקרוי המבטא

 את להחליף רגילים בניה אשר בלונדון,
 היה רוזטי :אלף האות עם ה״א האות
כ רהוט, אנגלי מבטא לו שיש בטוח תמיד
 קולו שהוקלט עד אוניברסיטה, לחניך יאות

 מן הקוקנאי המרצע יצא אז שידור. לצרכי
השק.

: ב ת כ מ מע מה ב ש נ
בינ רוזטי׳ ספר מבטאו את להדגים כדי
 פועל אודות האנגלית הבדיחה את תיים,

 שנות שלושים לאחר לפנסיה שהוצא הרכבת
 שיתנו הרכבת מהנהלת ביקש הפועל עבודה.

 פס״צדדי. על ישן רכבת קרון למגורים, לו׳
 המנהל הלך שנה כעבור נתמלאה. הבקשה

 בגשם יושב אותו מצא העובד, את לבקר
מקטר את מעשן הקרון, מדרגות על השוטף

 בריאותו, את מסכן הוא מדוע כשנשאל תו.
 אסור שבו קרון לי נתתם ״אדוני, :הסביר
״לעשן  אין :רחמי של ההשכל מוסר !

 אותם להם שיהיו ישראליים מח״כים לדרוש
בריטיים. כח״כים וסדר משמעת של ■מושגים
הת הצ״כ, ח״כ זיסמן, ששלום אחרי

 שמואל בעד למנוע וניסה בכנסת פרץ
 הזה (העולם בדיבור להמשיך מיקוניס

 רב־ שהיה מי את פוסט ג׳רוסלס תאר )795
תאו נגד מרדכי מבצע (ומנהל בצה״ל סרן
חסוך. אתליטי כ״טיפוס דרכים) נות

 שנידונה חולמם, היפה) (השודדת רוני
 נידון שבעלה אחרי טובה, להתנהגות בשעתה
 שוד, מעשה בעוון מאסר שנות לארבע
 הבטיחה בארץ׳ לידידיה מבראזיל מכתב כתבה

 מתענינת אותם, שכחה שלא (אנגלית) להם
בישראל. מתרחש מה לדעת
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