
במדינה
)ו 1 מעמוד המשך

במקום. שהיו האורחים את פיזר מרוז, זל1
 הת־ המסיבה אחרי ונשואין. אמנות

 שיש השותפים. שני בין היחסים זדדו
 תל־ לפני אביו את שהציג מרוז, על :עם

 בבית־הספר המעוניין כמשקיע־הון *ידיו
ש מרוז, על כעס אחרת בהזדמנות סלו.

באולם להתגפף מידידיו לאחד גירשה
לחפשה. בא שבעלה נשואה, אשה עם ;צר

ל שלך לחברים לאפשר יכול אתה ״איך
 מלמד אתה שבו במקום כאלה דברים ישות

בנוכחות מרוז, על שיש צעק נמנות?״
הבית. דיירי ןרבית

 שותפו של הטענות כל את ששמע מרוז,
 שיש. עם להתפשר רצה הוא התרגז. (א

 י הציע רוצה,״ שאתה מה באולם ,תעשה
 תשע עד לעבוד רק לי ״תאפשר גרוז.
 שחתום כפי תשע, עד במקום בערב ׳חצי

בינינו.״ :חוזה
 שיש אולם אמנות. במקום מכולת

 מן מרוז את לסלק החליט הוא הסכים. לא
 החוזה הפרת על לדין אותו לתבוע ־,אולם,
הז שיש,״ משפטים המון לך ״יש ביניהם.

 הפסק חולה. אדם ״אתה מרוז. אותו היר
דרמתי.״ בית־ספר בשקט לך ותקים זה עם

ה מרוז. של עצתו את קיבל לא שיש
 תשע, שעה אחרי לאולם להיכנס ניסה שבוע
הכ כשרק שיעוריו. את סיים שמרוז לפני
 אליו יצא המנעול לחור המפתח את ניס

 לסיום עד שיחכה מוטב כי לו הודיע עמוס,
הענינים. את כך אחר אתו יסדיר השעור,

 עמום, ממנו מנע לחכות, סירב כשקולר
 הכניסה את אזולאי, אהרון תלמידו בעזרת
 אהרונו־ חברו'יורם את שלח שיש !לאולם.

♦

ברנשטיין יורם
אותי״ עוזבות ״החתיכות

 מרוז את להאשים לניידת, לקרוא ביץ
בתקיפה.
 איזי אצל כמו אורגיות פה עושה ״הוא

ש השוטר, בפני שיש התלונן ברמת־גן!״
ה למכונית להיכנס מרוז ואת אותו זירז

הש אחת הויכוח את סיימה משטרה.
 שהיו ״הלואי הרעש: מן שסבלה כנות,

ה במקום מכולת חנות כבר פה מקימים
הזאת.״ אמנות

חיי□ דרכי
החתיכות כנס

 הכותרת היתה לישון!״ יכול איננו ״אורי
שבו לפני שפורסמה מודעה, של הראשית

 מי כלבו. את איבד ״הוא בצהרונים. עיים
 לפי לאורי לטלפן יואיל הכלב את שמצא
.״25332 מספר:
 חברת בעל של בנו ),10( אריאלי אורי

 מרותק, בביתו ישב טל־אריאלי, הפירסום
 לא רינה, אמו, גם הטלפון. לצלצול חיכה
 העירה אחדים לילות במשך לישון. יכלה

ה הכלב כי לה היה כשנדמה בעלה, את
 ברחוב ביתם דלתות על מתדפק אהוב

תל־אביב. הקצינים בשיכון התאנה
 אורי, של אביו אמנון, נאלץ ימים שבוע

בתל־ התרוצץ הוא עבודתו. את לעזוב

 מסרו טלפוניות שקריאות־שודא אחרי אביב,
הכלב. כביכול נראה בהן כתבות, לו

 גבה־ אריאלי סיפר ישנתי,״ לא ״לילות
 לרחוב נשלחתי אחת ,*פעם בחיוך. הקומה
 בעל את כשראיתי דתית. למשפחה נחמני

 אבי־המשפ־ אותי. שמתחו הבינותי הדירה,
 כעבור מכלבים. מפחד שהוא לי סיפר פחה
 בתל־ פייארברג לרחוב אותי שלחו יום

 הם גם דתית. למשפחה פעם שוב אביב.
גנבים.״ לי נראו לא

ב למשרדו אריאלי השבוע חזר מדוכא
מה מיואש בתל־אביב, אחוזת־בית רחוב
האבוד. הכלב את יחזיר שמישהו רעיון

הצליח. פקידו - נכשל הכום
 את דיכא לא אריאלי של כשלונו אולם

 הופיעה השבוע שלו! הפרסום חברת עובדי
 החתיכות ״כל אחרת: מודעה בצהרונים

 מסוג אופנועי שאבד מאז אותי! עוזבות
 אתי ללכת רוצה אינה אחת אף נורטון,
 יקבל האופנוע את לי שיחזיר מי ברגל!
יורם.״ תודה. "!־הנשיא. בקבוק

 חברת עובד ),22( ברנשטיין יורם גם
 מתיחות. לשפע זכה טל־אריאלי, הפירסום

 טילפנו המודעה, פורסמה בו ביום כבר
 לו הבטיחו בירושלים, מחברת־קדישא אליו

 בקבוקי, חמישה תמורת האופנוע את למצוא
 שפם, המטפח החייכני, יורם ״!־הנשיא.

הסכים.
 ״שמי החתיכות. תור הגיע יותר מאוחר

 .27 בת צעירה עצמה את הציגה אסתר,״
 ברינר. יול של הקרחות את אוהבת ״אני

תל־אביב.״ ,67381 הוא שלי הטלפון מספר
 נוסבאום, דיצה בשם צעירה אחרת, נערה

 אחרי שמה. על קרוי דיצה קפה כי טענה
 ליורם לקנות מוכנה היא מסוימת היכרות
פגי עמה קבע יורם במתנה. חדש אופנוע

שה.
 רצתה ארגה!, קולנוע קופאית מעוז, חנה

 גם הציעה הדבר אותו את להיפגש. סתם
נאמן. רות

 ביום עוד שנתיים. כעוד פגישה
נו פעם הטלפון טירטר המודעה פרסום

 נמצא הקו על יורם. של עבודתו בחדר ספת
 לא כלי־הרכב, חסר ליורם, שהציע גברבר,

מר הסבנד בדבורה להסתפק רחוק, ללכת
בתל־אביב. דיזנגוף חוב

 נוסף. טלפון הגיע כך אחר שעה רבע
 עצמה את הציגה הסבנד,״ דבורה ״אני
 סתם שלי ״החברים צעיר. קול בעלת נערה

 מזה חוץ אלי. תבוא אל אז אותך. סידרו
.״15 בת אני

 ״אתקשר באדיבות. יורם אמר ״תודה,״
שנתיים.״ בעוד אליך

 אריאלי טל למשרד שהתקשרה האחרונה
 במרץ שתיארה צעירה כספי, ורדה היתד,

 אני מטר, 1.60 ״גובהי אביזריה. כל את
 לך אחכה ירוקות. ונעליים מעיל לובשת

 דיזנגוף. ברחוב פיצה קפה ליד ששי ביום
ברגל.״ אתך ללכת מוכנה אני

 הטלפון מספר את ביקש לה, הודה יורם
לפגישה. להופיע יוכל שלא במקרה שלה,

 לטלפון. נוספת פעם יורם נקרא השבוע
 לזהות רעננה, למשטרת להופיע נדרש הוא

 בני־ציון. במושב שנמצא נורטו! אופנוע
 לשוטר הודה האופנוע, את שגילה יורם,

 כלי־הרכב את לתקן לו שעזר גוזלן, אלי
״!־הנשיא. בקבוק לקבל וסירב

 את הפסיקה לא האופנוע מציאת אולם
 תוכנית לי ״יש יורם. אל הטלפונים זרם

 סיפר חתיכות,״ כנס שבועיים בעוד לערוך
 אותו. לערוך איפה רק יודע ״אינני יורם.

 מחיפה אלי שטילפנו הנערות מספר כי
 שפנו התל־אביביות החתיכות למספר שתה
אלי.״

תזכיר
ביד■* ידבר איפה
 אולמות למצוא מתקשה גראהאם כילי
ש אחרי ישראל. בערי הנוצרית להטפתו

היש הציבור את העמיד )1166( הזה העולם
 של שיטות־ההטפה על הראשונה בפעם ראלי

 האולמות בעלי החלו המזהיר, המיסיונר
ל סירבו יהודי, דתי לחץ מפני חוששים

 יתכן עתה למארגני־המסע. אולמות השכיר
ממ על ביותר גבוה בדרג פרוטסטנטי לחץ
 המכשולים את תסלק למען ישראל, שלת

 ל־ בטחוגיים סודות מסירת על . . .
 בירושלים למשפט השבוע הועמד ירדנים
 פלישינסקי אדוארד הנוצרי הפולני הצעיר

 כי טען לירדן, שעבר אדוארד, מבאר־שבע.
 גרים שם לבאר־שבע, מירושלים לנסוע רצה

 פלי־ נמצא בירושלים בדרך. וטעה הוריו,
 משרד של שרות־המבחן בפיקוח שינסקי
 בפרשת־ כשנה לפני שהתפרסם אחרי הסעד,

 בת לו שילדה שכנה, קטינה עם לוליטה
).1124 הזה 0ל1(הע

מיידה צלם־עתונוח, אחרי רודף הנערה אבי

נערת
 דינה ישבה בלבד ימים שכוע פני

 תל- צפון שבמשטרת בכלא גולדמן /
 עליה. חרב שעולמה לה היה ונדמה אביב
חמו בנסיבות בשוד בהשתתפות נאשמה היא
 ממושך למעצר צפויה היתר, היא ביותר. רות
 היה למשפטה. עד מועדות עבריניות עם

 עד מאסר עונש בדין, תורשע אם לה, צפוי
 ממשפחתה מנותקת היתד, היא שנה. 14

הא לא בעצמה היא אפילו בצרפת. אשר
לעזרתה. יבוא שמישהו מינה

 ברחובות גולדמן דינה הלכה השבוע
 בסודר לבושה ליווי. וללא חפשיה תל־אביב

 כשלראשה כחולים, ובמכנסים ממוהר צהוב
צע מנומרת, ראש מטפחת

הת העיר, ברחובות היא דה
קנ הראוה, בחלונות בוננה

בצר ושבועונים עתונים תה
 את לבלוע ומיהרה פתית,

הש אחד שבוע תוך תוכנם.
ש הנערה, של סיכוייה תנו

ביש הראשונה בפעם זכתה
הפיתוי. נערת בכינוי ראל

 הקיצוני השינוי מאחורי
מר דרמה התרחשה במצבר,

 רק תמיד המתרחשת תקת,
זעירים. ברומנים

שב מקרה, רק זה היה
המכו גולדמן, שז׳אנט שעה

המע בתא ישבה דינה, נה
ב הגרים הוריד, עלו צר,

ל שעמד המטוס על פאריס
יד לא הם לישראל. הביאם

 השוד ועל מעצרה, על עו
 ידיעה אולם בו. שהואשמה

מאד אותם הדאיגה אחת
 שקיבלה מכתב זה ר,יה

ה התאומה, מאחותה האם
 מערי־השדה באחת מתגוררת

ה שנים. עשר מזה בארץ
 ידעה לא היא שגם אחות,
 של גורלה על שעה אותה
 שהיא מכתב כתבה דינה,

מש ולדעתה מאד, מודאגת
למ דינה. עם בסדר לא הו

 עם הדודה של שקשריה רות
עב מאד, רופפים היו דינה

 שהיא מספר שבועות רו
 קיבלה ולא אותה ראתה לא

ידיעות. ממנר,
 המכתב, קבלת עם יחד
מדאי ידיעה ההורים קיבלו

ש מכרים זוג נוספת. גה
 ו־ בישראל, מביקור חזרו

 על־ידי לכן קודם התבקשו
 דינה, את למצוא ההורים
 בכל אליהם לחזור ולשדלה

מאמצי כל כי מסרו מחיר,
הצ לא הם לשווא. היו הם

 הי־ מקום את לאתר ליחו
דבר. עליה שמעו ולא מצאה

 הבינו המודאגים ההורים
 עם התרחש נורא שמשהו

 להרשות יכלו לא הם בתם.
ביש־ לחופש לצאת לעצמם

הפיתוי
הקו נמוך האב, להם. היו לא אמצעים ראל.
 של בשעור נכה הוא וממושקף, כחוש מה,
 במחנה שהה בה מהתקופה נכות, אחוזי 95

 מקיצי היא ההורים של פרנסתם אושוינצים.
 וממכירת צרפת מממשלת האב שמקבל בה

 מוכר והאב בחנותה מוכרת שהאם סודרים
 הידיעות הגיעו כאשר אולם רוכל. בתור

 האמצעים כל את ההורים אספו המדאיגות,
 הסחורה מלאי כל את מכרו שברשותם,

 השוק. למחיר שמתחת במחיר בידם שהיה
 כרטיס לקנית בדיוק להם הספיק הכסף
 לארץ הגיעו כאשר וחזרה. לישראל טיסה
בלוד התעופה לשדה שעבר הרביעי ביום

| ת |11ר | מטיילת ששוחררה, אחרי גולדמן דינה |
מוהר בסודר לבושה היא אלנבי. ברחוב 111 _111 ■
מעצרה. בעת• גס לבושיה היתה בהם ובמכנסיים צהוב
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