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שלו□ ללא ת
 מצלמה קונה כל ברגר פוטו הופך
 עוזרות המתמידות עצותינו חובב. לצלם

 הצלום בספורט להתעסק שלנו לקונה
 הרבה. להנאתו בהצלחה

ל- פנה

)9 מטנזוד (המשך
 וחמש אלף על עולה עובדי־הלשכה לעשרת

ל חייבת הלשכה מזכירות לחודש. מאות
 מחלקות שאנו לירות חמש כל על טפסים מלא

 התקנות.״ הן כאלו לנזקקים.
 בנין אל סלמה אנשי כשבאו שבוע׳ לפני
 עובדות את בבניין מצאו לא התקווה׳ לישכת

 הצליחו הללו איוורם. של מחלקת־הסעד
 ואם נוה־שאנן, לשכת אל בינתיים לעבור
 — העובדות מצהירות כך — שם גם יתגלו

 למרכז עד הבאה בפעם להגיע מקוות הן
לקריה. — הסוציאלית המחלקה של

חיים דרכי
צחק הקהל

 מכונית־האסירים את הקיף קהל־סקרנים
 בית־משפט־השלום׳ בפתח שניצבה הגדולה׳

 יצאו אשר בנשים בעניין התבונן תל־אביב׳
 בהידור. לבושות היו הנשים רוב מתוכה.

שנ מלאים מבטים ושלחו צעירות היו כולן
 הובאו הן הלצות. והפולט הצוחק בהמון אה

זנות. באשמת לדין
 צעירה היתד. המכונית מן שיצאה האחרונה

מזו שימלה לבושוד פרועת־שיער׳ צנומה,
השו של גבה מאחורי הסתתרה היא המת.
 במהירות הכביש את לחצות התאמצה טרת,

 העיניים של פגיעתו מתחום להמלט אפשרית׳
המרמזות. והאצבעות הבוחנות

הצעי חיכו המשפט, בית באולם למעלה,
 וגידפו׳ חרפו מהן אחדות השופט. לבוא רות

 אחת ונרגשות. חיוורות בשקט׳ ישבו אחרות
כש נוגד״ ערבית נעימה פיזמה הנאשמות

 וידיה נודעים בלתי למרחקים צופות עיניה
 הצעירה באוויר. מפזזות הארוכות״עדינות

בידיה. כבושות פניה דומם, ישבה הצנומה
 הממושקף׳ השופט ירעב.״ לא ״הוא

 קיבלו והנאשמות למקום, הגיע זוהר׳ יוסף
 מאסר, חודש זו! אחר בזו דינן גזר את
 את לשלם שהתחייבו הטובים, ידידיהן קנם. או

דלתות״האולם. מאחורי חיכו במקומן הקנס
ה הצעירה השופט לפני הובאה אחרונה

 :בזנות נאשמה לא היא קאליש. לאה צנומה,
 ששת בן תינוקה, זניחת על לדין הועמדה היא

הרחוב. באמצע השבועות,
רעבה. ״הייתי לאה, טענה חולה,״ ״הייתי

 אותי עזב אביו לילד. לתת מה לי היה לא
 כשהייתי לעבוד יכולתי ולא רב, זמן לפני

 היה שלא הילד את להשאיר החלטתי בהריון,
 טובים.״ אנשים של לטיפולם להיוולד, צריך

 נמנע למשקפיו, מבעד אותה סקר השופט
 בערבות שחרור :פסק שאלות׳ מלשאול
 עליה יהיה לא מאושרת. היתה לאה עצמית.
 רק לדעת רצתה היא בבית״הסוהר. לשבת

 הועבר הילד י תינוקה היכן :אחד דבר
 אמרה שם,״ ירעב לא ״הוא וויצו. של למוסד

דמעות. מוצפות כשעיניה האם
 היה :למכונית־האסירים הועברו הצעירות

 הן שם. ולהשתחרר לבית״הסוהר לשוב עליהן
 זו, אחר בזו הקודר הרכב כלי לתוך נכנסו
 עם שוחחו המסורגים, לאשנבים מבעד הציצו

 האחרונה. לאה נכנסה הפעם גם ידידיהן.
בצחוק. פרץ הסקרנים קהל

אדם דרכי
נצח מזכרת

 במשך תל־אביב בעירית עבד אשרוב משה
ה שטופי במשרדים ישב לא הוא שנתיים.

 כתיבה שולחן ליד העיריה, בית של שמש
 לו היה אולם שחור. בטלפון מקושט מבריק,
 את ניקה הוא : ביותר וחשוב חיוני תפקיד

 לחודש, ל״י 50 קיבל תחילה העיר. רחובות
לחודש. ל״י 100 ולבסוף ל״י, 75 יותר מאוחר

של שררה לא הרחובות מנקה של בביתו
 חמשת של לעתידם דאגה שרה, אשתו, ווה.

 לחפש משרתו, את לעזוב בו הפצירה ילדיה,
למ שקשה ידע משה אבל יותר! טוב משהו

שב לאשתו סיפר אלה, בימים עבודה צוא
 כבר הוא קבוע. עירוני לעובד יהפוך קרוב
 רק זקוק היה רפואיות, בדיקות שלוש

העיריה. של סופי לאישור
 משה לקח אחד בוקר מיוחדת. חופשה

ה משפט לבית לבוא נקרא הוא :חופשה
 בתיגרת השתתפות על לדין לעמוד שלום,
 הביתה חזר הוא הקודם. מעבידו עם ידיים
 אבל לירות. 30ב־ נקנס הוא : רע רוח במצב
מליבו. נשכח הכבד והקנס חלפו הימים

 הפרשה,: כל לו הוזכרה שעבר בשבוע
 שהיות לו הודיע מכתב לו שלח העיר ראש
 העיריד, אין פלילית, בעבירה נאשם והוא
אותו. לפטר אלא דרך רואה

הכרחת עד מים
ש ידועה, תל־אביבית אישיות הוא יו־יו

 היו״יו מכדורי מלידה שלא שמו את נטל
 הים שפת על הראשון כרם מ! היה שהוא

יו״יו השם כי לציין הראוי פן התל־אביבי.

 המשופם, לרוכל מסחרי כסמל רק לא משמש
 הוא אם כי דרך־קבע, כובע־מצחייר, החובש

כ :המסחרית פעילותו של נאמן תיאור גם
 גם נע כן צד אל מצד נע היו״יו שכדור שם

למשנהו. סידקית מסוג יו־יו
במכי יו־יו התמחה אחת חורף עונת משך

 (בזכות הגולם״הנשאר־תמיד״על־ישבנו רת
 למכירת עבר הבא ובקיץ העופרתי) מילויו

 המיועדים לבקבוקי״המים כפולים פקקי־גומי
 בגלל ליו״יו פניה האירה ההצלחה למקרר.
ה שיטת בזכות וגם הפקקים, של יעילותם
 מה על אזהרה :שלו המיוחדת פרסומת

 שאינו קרח), (ובמיוחד לאדם לקרות שעלול
מת היה יו־יו כפולים. גומי בפקקי משתמש

 ומזיל בעלי״קרחות, ושבים עוברים ־. גנב
 שעם, פקק של נקב דרך מים קרחותיהם על

הח הוכיח בכך בבקבוק״מים. נתון שהיה
 המונע כפול, פקק״גומי של יעילותו את לטית
ה בעל״קרחת של עליבותו ואת מים, נזילת
 לרוכל״סידקית. שפן־נסיונות לשמש עלול
קית.

 הקיץ, עונת לעלות. מתחילו־. הלירה
 עברה כפולים, לפקקי־גומי הצורך ועמה
 במכירת מתרכז יו־יו את הותירה מזמן,

 אך עש. נגד כאבקה משנית, מחשיבות סידקית
 בלי האביב, עונת את יפתח כיו״יו רוכל לא

 לפחות או חדיש׳ מוצר עם בשוק להופיע
 ייעודו, את יו״יו קיים השבוע בארץ. חדש
 הקשור המגש כשעל תל״אביב, לרחובות יצא

 מש- : בית לכל ביותר חיוני מכשיר לצווארו
במחט. חיל״חוט

 במרכז שהופיע החוט, משחיל של פעולתו
 מבוססת הראשונה, המחט עם יחד אירופה

 של ידית על המורכב דקיק חישוק״ברזל על
קו החוט, מושחל לתוכו ח־שוק״הברזל, פח.
 דרך אחריו אותו גורר בקלות, החוט את לט

מחט. של קופה
ל זה רב״חשיבות מכשיר יו״יו כשהציג
 בדוקה שיטה גם קבע הראשונים, לקוחותיו
 :האפשר ככל רב לקוחות מספר להשחלת

ב למשחיל־החום ביותר נמוך מחיר קביעת
 המחיר זה היה הכל. בםך פרוטות מאה מחט׳

 יו־יו, של מגשו על למוצר ביותר הנמוך
 שפת על הראשון היו״יו את הוא מכר מאז
 ערכה לעליית נוסף וסימן תל־אביב׳ של ימה
הישראלית. הלירה של

מעשי גבר
 עולה האיק, לילי פורטונה פגשה כאשר

 התאהבה ),21( בחב#ז בדוד מטוניס חדשה
שהר גבה־קומה, היה הוא ראשון. ממבט בו
 באופק הופיע והוא — תואר ויפה הר

חייה. של מרגעי־המשבר באחד
 לא הצבא, ימן פורטונה שוחררה כאשר

 בחוץ־לארץ. נשארו הוריה לעשות. מה ידעה
 אמצעים לה היו ולא מקצוע, לה היה לא

 האפשרית בדרך בחרה היא מקצוע. ללימוד
לקיבוץ. הלכה היחידה:
 פורטונה החזיקה לא בקיבוץ גם אולם
 משכו תל־אביב של הסואנים החיים מעמד.
 עבדה תחילה חזרה. היא בחבלי־קסם. אותה
 «אותה לקבל מוכנים היי בו מקום בכל
 עבודה. ללא עצמה את מצאה במהרה אבל
בחבוט. דוד בחייה הופיע אזי

 משפחתו בישראל. בודד היה הוא אף דוד
 לבוש תמיד היה הוא אך במארוקו, נשארה

ו עצמי בטחון שופע היטב, מסורק יפה,
 הוא במה לפורטונה סיפר לא הוא עושר.
מיו סקרנות כל גילתה לא היא אבל עובד,
יחד. לצאת החלו הם תרת.

ת כו ם. מ מי איו  נכנסה שעבר בשבוע ו
 לתחנת־משטרה, למחצה, לבושה פורטונה
 אותה, היכה להרגה, איים שדוד התלוננה

סיר כאשר ליצאנית. להפוך אותה לאלץ רצה
מלע אותה מנע בגדיה, את הוא החביא בה,
בשבילה. שכר שהוא החדר, את זוב

 היתה שבתחילה לשוטרים סיפרה פורטונה
 סרטים, לראות או לטייל דוד עם הולכת רק

 לפילגשו. להיות ממנה דרש במהרה אבל
 ואילץ אותה היכה והוא קשות, רבו ד,ם

 פשוט :נשארה היא אתו. להשאר אותה
ללכת. לאן לה היה לא

להת ממני דרש גברים, אלי הביא ״הוא
סי ״כאשר פורטונה, המשיכה להם״, מסר
 הוא אותי. להרוג איים אותי, היכר. רבתי
ה לי שהשאירו הכסף כל את ממני לקח

 כיצאנית עבדתי חדשים ששה במשך גברים.
 ניסיתי פעם כספי. כל את ממני גזל והוא

 היום בגדי. את החביא הוא אבל ;לברוח
 המשטרה לתחנת רצתי לי. איכפת היה לא

לברוח.״ מוכרחה הייתי — שהייתי כמו
 בו לחדר־המלון, השוטרים הגיעו כאשר
 כל ואת דוד את מצאו פורטונה, התגוררה

 ההאשמות את שמע השחרחר הצעיר בגדיה.
 בפורטונה שלח בכתפיו, משך נגדו, שהוטחו

!■׳משקרת ״היא :הכריז בוז, שופע מבט
k.


