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 מבית־ עתה זד. שחזר לרכיכה, מורד. גורדון,
 נגד תביעתו התבררה בו המחוזי, המשפט
קלמן. ישראל הווטרינארי הרופא

 :ביותר עגום מאורע על נסבה התביעה
ג׳אבר. גורדון, של סוסיו בחיר של מותו

 בלטה ג׳אבר של אצילותו כלב. כמו
א גבוה, היה הוא :החיצוני ממראהו כבר
 היו רגליו לבנבנות. בנקודות ומוכתם פור

 גדולות עמיו מיתרים, כמו וישרות דקות
הבנה. מפיקות ושחורות,

 ידי על גודל הירדן, בעבר נולד ג׳אבר
 ממנו נודע, סוסים מגדל פחה, פאיס מטכאל

 300 תמורת 1947 בשנת גורדון אותו קנה
 סוסים, הרבה לי ״היו פלשתינאיות. לירות

 לא וגם) פעם אף לי היה לא כזה סוס אך
 כמו ממש היה ״הוא גורדון נאנח יהיה,״
 כלב כמו אחרי הלך ידע. לא לדבר רק חבר,
 מקטיפה. הרכות בשפתיו אותי ללקק ואהב

 מלים. רק שוט. עליו הרמתי לא מעולם
עדינות.״ מלים

מלח פרוץ עם קרב. בשעת סופות
 בית־ מפקד גורדון התמנה העצמאות מת

 סוסיו כל את מסר הפרשים, חיל של הספר
 היחיד היה ג׳אבר הצבא. לרשות האחרים
 מרוכז קורס כשנערך אולם ברשותו. שנשאר

 במספר מאומנים סוסים וחסרו סמלים של
 היחידה מפקד פלקביץ, מרק ביקש מספיק,

 הרוסי, הפרשים בחיל סגן־אלוף שהיד, ומי
קצר. לזמן ג׳אבר את לשאול

 למרות אחד! תנאי התנה הסכים, גורדון
 על למנוע הסוסים, את לסרס נהוג שבצבא

 בסוסות האפשרית התעניינותם את כך ידי
יוח בלתי־מסורס, ג׳אבר ישאר קרב, בשעת

הקורם. תום עם ושלם בריא אליו זר
 ״אך גורדון, סיפר לכך,״ הסכים ״פלקביץ

 לבין ביני ידידות שררה לא זאת לעומת
 פלקביץ של המפורשת פקודתו נגד קלמן.
 אותו סרם מהבסיס, בלילה הסום את הוציא

להר שיש למרות :מוקדמת הכנה כל ללא
 הואכל הניתוח, לפני ממושך ומן סוס עיב

בחצות.״ ג׳אבר
משי הסום מת הניתוח אחרי קצר זמן
תוק.

 בסך פיצויים תביעת להגיש הזדרז גורדון
 194מ־)! נסחב הסום משפט אולם ל״י• 500
 כבר הגיע רגיל סוס מחיר כאשר היום, עד
 להשיג אין אציל סום ואילו ל״י, 600ל*

 של עניין לא זד. ״אבל כפול. בסכום אפילו
 צדק. של עניין ״זה גורדון. אמר כסף,״
 כאילו זה חמש. בן רק במותו היה ג׳אבר

שנה.״ 20 בן אדם לרצוח

פיתוח
ד ח □ א תי ד »

ה למחנה הגיע אשר המפואר האוטובוס

 עשה לא השבוע. בהתחלת סדום של קטן
 מאז :המחנה של תושביו על רושם כל

 למכוניות התרגלו שבע, מבאר הכביש נסלל
 לי־אנפילד, ברובה מזויין השוער, מפוארות.

 חסרה לנהג : לעבור לאוטובוס הניח לא
 זהו כי לשכנעו ניסו לשווא מעבר. תעודת

חשובים. אורחים של מיוחד סיור
 בחור יצא ממנו פתוח. ג׳יפ הופיע לפתע

 חבש ראשו על ורחב־כתפיים. גבוה צעיר,
טו יותר זמנים שראה כחול. טייסים כובע
רעים. יותר גם ואולי בים

להכ לשוער הורה חריף אמריקאי במבטא

יושביו. על האוטובוס את ניס
 מוסט, בורטון זה היה הירדן. אלמלא

להנ הלאומית־ החברה של הראשי המהנדס
 התעלה חפירת את לסיים המתכוננת דסה,

 למפעלי ים־המלח מי את שתזרים החדשה
שלג ה מן קילומטר 6 הרחוקים חברת־הא

. ף ו  בלבד זו לא :להתפאר במד, לו היד. ח
זכ שאף אלא העבודה, את ביצעה שחברתו

 בונה׳ סולל של התחדותה למרות בה תה
.17%ב־ יותר יקרה היתד, שהצעתה
 בימי לראשונה ארצה בא מוסט בורטון

 לעיר חזר המלחמה בתום העצמאות. מלחמת
בהת לפעם מפעם סר לוס־אנג׳לס, מולדתו,

 הישראלית, הקונסוליה למשרדי געגועיו גבר
 האינפורמציה את בארץ. הנעשה על לשמוע
 שהחליטה דליה, צעירה, מזכירה לו סיפקה

 לקחת בקונסוליה שהותה תקופת תום עם
 ארצה חזרו והשנים כבעל׳ בורטון את עמה

בתל־אביב. והשתקעו
 העבודה, את לסיים כבר יכולים ״היינו

 לקחת בזמנו מעובדינו כמה נסעו אילמלי
 שולמן, פול הסביר הירדן,״ במפעל חלק

המ שרותם מימי בורט של הקרוב ידידו
החב של הכללי והמנהל בחיל־הים שותף

רה.
הק הגשמים היחיד. העיכוב זה היה לא
 חלקים הרסו המלוחה, האדמה את סחפו מים
 העבודה מתקרבת זאת, למרות התעלה. של

 בקרוב ירוצו כשורה׳ ילך הכל אם לסיומה.
 המפעל אל המתת ים של הלבנוניקם המים

ל יעברו חפציהם, את יארזו ושולמן ומוסט
 המשתמש האשלג, מיפעל חדש. עבודה מקום
 ד,אידוי בבריכות שנשאר הגלם בחומר עתה
 להתחיל יוכל העצמאות, מלחמת מלפני עוד

המ למאורע המשוער המועד מלא. בייצוא
.1954 אפריל׳ ! אושר

תחבנרה
שטני החיוך ה

הצעי הנערה אך סביבה, ירד שוטף גשם
 ספורטיבי, במעיל הלבושה ,וד,חייכנית רה
 שיניים של לבן טור חשפה לב, שמה לא

 :ואושר בטחון של מקור מול מחייכות,
 היו הלאה קצת ומבהיק. עגלגל חדיש, צמיג
 קרץ כרסני בקבוק פחות. לא יפים החיים

 על לפוש אותם הזמין העוברים, לנהגים
נתניה. מתוצרת בירה כוס

 עליז היה התעבורה מהנדס פרנקל, יוסף
לדע היו, ר,צמיגים נערת של חיוכיה פחות.

 לא האלמוני הנהג את לפתות עלולים תו,
 אחרת, או זו מתוצרת צמיגים לרכוש רק

 להשגיח, מבלי ההגה, את לכתן גם אלא
״ה ממול. הבאה המכונית של המצנן לתוך
 בעל ״כל התמרמר בהפקרות,״ גובל מצב

 ניילון גרבי לתיקון מלאכר. בית או מספרה
הארץ.״ רחבי בכל שלטיו את תוקע

 לסלק נטייה קיימת הסביר, כולו, בעולם
 תשומת״ את לתסוס שתפקידם השלטים את

חיי היא בה בשעה דווקא הנהגים של לבם
 ויחיד: אחד בעניין רק תפוסה להיות בת

ה הארץ באמריקה, אפילו זהירה. נהיגה
 בכל דבר כל על הפירסומת של קלאסית

ה את להגביל החלו מקום, ובכל צורה
 תאונות למניעת הוועדה גם הללו. שלטים

 ד,- תקנון הוציאה המאוחדות האומות של
כביש. בשלטי השימוש את ניגביל

 את פרנקל של דעתו ניצחה שעבר בשבוע
בשער- הניילון גרבי של ההתפרסמות ייצר

טוסט ובורטין שולטן(ימין) פול מהנדסים
ה צעירה מזכירה בקונסולי

 על מגבוה הקורצת הנערה את או הגיא,
 עומד הוא :התחבורה משרד הודיע נצרת.
 עמרם על ישאיר שלטים, ביעור למסע לצאת

היסטו מקומות ומצייני מראי-מקומות רק
ה ותיירים מטיילים של לתועלתם ריים,

 מאשר יותר הפיס מפעל של בטיבו בקיאים
הארץ. בידיעת
האמיץ הנה*

נכ לבני־ברק מתל-אביב הנוסע לאוטובוס
 הנהג, עלית. תחנת עד להגיע וביקש נוסע נס

 הנוסע של המוצהרות כוונותיו בכנות שחשד
המכו בהגיע לרדת עליו פקד עינו, עליו שם
 נ- כל גילה לא והנוסע המיועד, למקום נית

מכסאו. לקחם סייה

 ביקשה החבורה, אל ניגשה מתנדנד ובהילוך
יש דקות כמה כעבור סיגריה. הגברים מאחד

 בערות. קלחה ושיחתם. שולחנו ליד כבר בה
 לעשות לד, יעזור כי מאורתה ביקשה קלרה
 את באדישות החליק והגבר בשוקיה עיסוי
הקריסטל. גרב עטופת רגלה

שאל. ?״ משהו ״רוצה
״תודה ״לא, !
״תשתי דבר, ״אין ל למלצר. קרא הוא !
 כוסיות ושתי גדולים בקבוקים הוגשו שולחן

בק לפי להכיל, צריכות היו הכוסות קטנות.
לאמי אך המארחת׳ עבור ברנדי האורח, שת
 את בלבד. טהורים מים הכילו דבר של תו

 היא ד,ימאי משלם שעבודו הברנדי כמות
אותו ומוכרת מהמלצר היום למחרת מקבלת

ירושלים בכביש שלט
הגיא בשער נילוך גרבי

 יעדיף היכן לבחור זכותו על שעמד הנוסע,
 ופתח סירב רמת־גן, בתחום מהמכונית׳ לרדת

 ״רד לנהג: צעק הויכוח, התחמם עם בויכוח.
״גבורתך את בחוץ ונראה אתי, !

 ״בבקשה, : ענה מאיומיו, נבהל שלא הנהג,
 צריכים אינם הנוסעים הסופית. בתחנה אולם

להתעכב.״
 בעיני לב מוג להראות רצה שלא הנוסע,

והצ לאוטובוס חזרה קפץ המכונית, נוסעי
!״ נוסע ״אני : היר

הנהג. חייך הנסיעה,״ עבור לשלם ״בבקשה
 :קרא הוא הנוסע. של חמתו פקעה כאן
״לאבדון כסף, וגם ״מכות !
והסתלק. המכונית מן החוצה קפץ

חיים דרכי
ה ה״ ד לי

 מיתר שונה זה בית״קפה אין היום בשעות
דל ורך החיפאי. הנמל בסביבות בתי־הקפה

 עסקים אנשי לראות אפשר הפתוחות תותיו
ו במשא ועוסקים שולחנות סביב היושבים

 גחו־ בטלנים וסתם לחוף שירדו רמאים מתן,
 החשכה ירדה אך אבל וסנדביץ׳. כוס על נים

לקוחו קהל ואת אופיו את משנה הקפה ובית
תיו.

 רביב סיכויים ישנם הקפה דלתות לפני עוד
ל הצמודות גברים״ ״אונסות בכמה לפגוש
ל והסתגלות השונים הבתים ועמודי פתחי
ה השאלה כשבפיהן זו בסביבה העובר עיני

 שייכות אלו נשים ?״ רוצה ״אתה : נדושה
 בתי" בחדרי עסקיהן את מנהלות הירוד, לסוג
ומעופשים. קטנים מלון

ע אור בוקע ביתיר,קפה לזגוגיות מבעד
 מסתנן האור דלת. נפתחת קלה בדחיפה מום.

 10 היא השעה סיגריות. לעשן מבעד בקושי
 זמר עומד הבמה על החלה. טרם ו״ההצגה״

 פסנתרנית. בלווי ושר ומצומק נמוך־קומה
 קצות מכל מלחים מסובים השולחנות ליד

ו קומה גבוהי צעירים, סקנדינביים — תבל
א רבים ועוד נמוכים איטלקים שער, ,בהיר
 סבו" בהיותם כי אלהם, לגשת אסור חרים.

ל אדם כל לחשוב עלולים הם למחצה אים
ב חפצם שכל עבירה, לדבר הסרסורים אחד

ודולארים. סיגריות
 ישבה מרוחקת בפינה שגרתית שתיה

 קלרה, ז זה בבית״קפה הראשית האטרקציה
 ו־ משובצת, וחצאית ירוק סודר הלבושה

ב שוחחה היא לרוב. זהב תכשיטי. ענודה
ה כחולה חליפה לבוש גבר עם התלהבות

 באר, לא ששיחתם לאחר אך למולה, גחון
והסתלק. הגבר קם תכלית לידי

ב עניין מיד מצאה התאכזבה, לא קלרה
 לאחר לבית״הקפה. עתה זה שנכנסה חבורה

ממקומה קמה החדשים, באורחים שהתבוננה

מיד.
 שלמאר- עניבתו את בידה החזיקה קלרה

בה. ושיחקה חך,
ל בנחת ידיו את שיפשף בית״הקפה בעל
 אורחה על״ידי המוזמנת הברנדי כמות מראה

 מכשיר משמשת שקלרה ידע הוא קלרה. של
לקוחותיו. כספי לסחיטת מצויץ

 הן בקנאה. בך, הסתכלו למקצוע חברותיה
מ עברו רבות שנים כמוה. מצליחות היו לא
 היושבים אל לחייך ניסו הן צעירות. היו אז

אטומים. בפרצופים נתקלו בקפה,
 שתייתו את סיים קלרה ישבה שעמו הגבר

 הקולב אל וניגשה היא גם קמה קלרה וקם.
ש עד לה המתין הגבר מעילה. את ליטול

 החוצה. יצאו ושניהם בזרועו זרועת שילבה
 לאחור, ראשה את קלרה היפנתה צאתה לפני

 ולהתראות ״שלום : למכריה לומר שכחה לא
בערב.״ מחר

הווי
ר מ׳ » שחור שהוא א

 אדם על מונית נהג התנפל בתל־אביב
 מכות אותו הכד. ״שחור״׳ לעומתו שקרא

 שהאיש לו שהוסבר אחרי רק נרגע נאמנות,
המופרז. למחיר זאת במלה התכוון
□ □ הס ד׳ ב ר מ ה

 את לשטיחים בית־מסחר הציע בתל־אביב
 חוסר מפאת לקרן, מתחת במחירים סחורתו

 נדיב, לקוח מאת הצעד, קיבל איכסון, מקום
כסף. אין חנם השטיחים, את בביתו לאכסן

ת ת כוונו בו □ו
 שנתבע לאחר רווק, חייל טען בירושלים

 היה כי כנשוי׳ משכורת קבלת על למשפט
 על־ לו הובטח אף והרבי להינשא בדעתו

שדכן. ידי

הארץ
 הבודה משרד ידי על הועבר לא השכר

(דבר). החקלאות ומשרד
 גבעתיים וינריב, מרדכי

 משרד שהוקם שמענו לא כלל ואנו
!! לאינפורמציה

הרו את... מציג דו־רה־מי... תיאטרון
...הבושמר) בעל (מודעה צד,מרי זנת

 בית־שאן גלילי, רענן
מעון של אשתו  ? צהמרא ש

 ספורטאים 0 תמנה אפגניסטן משלחת
ישראל). (טפורס

רמת־גן ויכמן, א•
! כלום שווים לא

ח ר ו ו ו הזר■ ה


