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 רוצה היה כי טען הוא יצרו. על להתגבר
 אשתו של לצידה נורמאליים לחיים לשוב

 אל בעל־כורחו נמשך הוא אבל החוקית,
היפה. הפילגש
 טען. הרע,״ היצר את לדכא יכול לא ״אני

 דתית,״ מפלגה של עסקן שאתה תשכח ״אל
ל כיאות להתנהג ״עליך האשה, הזהירה
 כי שראתה לאחר במפלגה.״ הרם מעמדך
 ניסתה אטומה, אוזן על נופלים דבריה
הדתיים. לריגשותיו לפנות

חמו ומוסרית דתית עבירה עובר ״אתה
 תצטרך הימים מן ״ביום רות, אמרה רה,״
הת לא הרשקוביץ הדין.״ את כך על לתת
 חמור לעונש צפוי שאני יודע ״אני רגש.

 מסוגל לא אני ״אבל הסביר, הבא,״ בעולם
בעצמי.״ לשלוט

 הבנים, שני היו האשד, של האחרון הנשק
 היא הפילגש. של גילה בן הוא שהמבוגר

להש עשויה התנהגותו כי לבעלה הסבירה
 להם לגרום הבנים, בעיני דמותו את חיר

רעה. לתרבות אותם ולהוציא נפש עגמת
 השפיע, לא האחרון הנימוק שגם לאחר
 המפד״ל, ראשי אל לפנות האשד, החליטה

עזרתם. את ולבקש הסוד את להם לגלות
ה של לדבריה הקשיבו המפד״ל ראשי

 גילתה כאילו פנים העמידו האומללה, אשד,
ידו היו הפרשה שפרטי למרות סוד, להם
 לפני רב זמן וחצי, שנה מזה להם עים

 כי דעתה על העלתה הרשקוביץ שרות
בה. לבגוד עשוי בעלה

 ניסו הרשקוביץ, אל פנו המפלגה ראשי
 עמד הוא אבל ליבו, על לדבר האלף בפעם
 לכם,״ נוגע לא הזה ״העניין בסירובו. איתן
בתוקף. טען

 הועילו, לא השיכנוע דברי שכל לאחר
ל תזכה הפרשה כי המפלגה ראשי איימו
 יסתום ״זד, הדתית. בעתונות רעשני כיסוי

 וד,מפ־ הציבורית הקאריירד, על הגולל את
 לא הרשקוביץ אבל איימו. שלך,״ לגתית
 מפירסום מפחד לא ״אני מהאיומים. נבהל

 יודעים ״ואתם הסביר, בעתונות,״ הפרשה
 את החוצה להוציא יכול אני שגס היטב

שלכם.״ המלוכלכת הכביסה
העס ברירה. נותרה לא המפד״ל לצמרת

 הבחירות, סיוט בצל החיים הנפחדים, קנים
 לאיום להיכנע נאלצו וקרב, הולך שמועדן

 המרה הגלולה את לבלוע החליטו הנגדי,
ו החוצה יטתננו לא שהדיה לכך ולדאוג

העתונים. כותרות אל יגיעו
 הוועד מזכיר גואלמן, אלעזר השבוע אמר
 .אני הדתית־לאומית: המפלגה של הפועל

 עניין הכל בסך זה הרעש. כל מה מבין לא
 בפרשה עניין כל לנו ואין ערך וחסר פעוט

הזאת.״
 ועדה הקימה המפלגה כי הסביר ״הוא
 ביסודיות, הפרשה את שתחקור מיוחדת

המפ של לבית־הדין מסקנותיה את תגיש
 בית־ ורבנים. המפלגה מראשי המורכב לגה,
 לא ״אנחנו בעניין. לפסוק יצטרך זה דין

 מה כל ונעשה הפרשה, בפירסום מעוניינים
הוסיף. להסתירה,״ שביכולתנו

 למנוע טובה טיבה יש המפד״ל לצמרת כי
 המבישה. הפרשה של פ־רסומה את

★ ★ ★
עניו• ים

הרשקו־ רות של האישית טראנדיה ך*
 הצר, האישי מהתחום חורגת ובניה בי׳ן ) ן

 ראשונה. ממדרגה ציבורי עניין בעלת והיא
 מפלגתי עסקן בה שמעורב משום רק לא

ש משום בעיקר אלא חשובה, עמדה בעל
המת מפלגה לצמרת משתייך עסקן אותו

ה המוסר המידות, טוהר את לייצג יימרת
ה המיסגרת קדושת על והשמירה צרוף

משפחתית.
 הקדוש־ברוך־הוא של שהקומנדו שעה כי
 מכתים החילוני, הציבור של לחייו יורד

 ואי־מום־ זנות של בכתם אזרחיים נישואין
 בקרב דווקא המבישה הפרשה נתגלתה ריות,
הדתית. המפלגה צמרת

 יוצא־ מקרה הרשקוביץ פרשת היתה אילו
היום. לסדר ולעבור להשתיקו היה ניתן דופן,

 טיפה רק היא הרשקוביץ פרשת אבל
 כי דומות. פרשיות של עכור בים אחת

 ברבים שיגלו המפד״ל ראשי איימו כאשר
 הוא, הסביר שסרח, העסקן של חרפתו את

 כי פנים, לשתי משתמעת שאינה בצורה
 אחרות, פרשיות של לגילויין יביא הוא

 המפד״ל. צמרת לאנשי הנוגעות
הס בכך,״ מעוניינים לא שאתם בטוח ״אני
ל גרם אולימפית, בשלווה הרשקוביץ ביר

 מפני שחששו העסקנים, בין רבתי בהלה
סנסאציוניים. גילויים

 והיה פיו, את הרשקוביץ פתח אילו כי
 לרבים כי מתברר היה לו, הידוע את מגלה

 למרות צעירות, פילגשים יש הדת מעסקני
הדתי. המוסר את לייצג מתיימרים שהם

ה את להשתיק החליטה המפד״ל צמרת
 מנת על עקבותיה, את ולטשטש פרשה
 תמיד, המזיקות אי־נעימויות, מעצמה למנוע
בחירות. בשנת בעיקר

מזור יהודית

ה שבמכסיקו. קפולקו עיירת־הנופש
גר היא הלבוש בשטח החדשה מודה
 עבים. עקבים עם ונעליים לבנים ביים
 לאמא מינק מעיל־פרווה הביאה היא

ב הופיעה והיא בגדים• והרבה שלה,
בפרס שזכתה ״רבלון״, של מודעה

ז<וה
עברה

להארלם

תמונה). (ראה
 על לשמוע נמאס לא שעדיין למי
 היא רוניק, הרכרק — ישראל יחסי

 בעלי, את אז ששיגע ״מה :מספרת
 שלי המזוודות את להוציא שרצו זה

בכ־ אותו. הרגיז נורא זה מהאווירון.

ש: נכזן האם
 הדתיים מחברי־הכנסת אחד של בתו

 לאחד מזמן לא נישאה ביותר החשובים
!דתית בפייה למניעת הליגה מראשי

גור עליזה

 הנה לבוא רוצה שאני פעם כל לל׳
יו לבלות צריכה אני ימים, לעשרה

 לקבל כדי בניריורק בקונסוליה מיים
 כך ואחר מילואים, לדחיית המלצה

 ב־ שעות לבלות כאן צריכה אני
מטכ״ל.״

חד על כשמדברים זו, ובהזדמנות
 מל- שהיו יפהפיות ועל מהעולם, שות

 להזכיר כדאי ומלכות-יופי, כות־מים
 מכתב לי כתבה היא גור• עליזה את

ב החדש בעלה עם גרה היא מלבב.
 ג׳יימס להיות ומתכוננת אנג׳לס, לום

ה מכונת בשם ריגול בסרט נשי בונד
 שלה. הראשון ההוליבודי הסרט רעש׳
ה את ומרהטת מאושרת, מאוד היא

.14 ה לואי בסיגנון שלה דירה

מתרחצים? איד
ל עושה מה סינ ק מת או מתרחץ — קו

 זה. ולא זה לא רחצת?
מלוכלך. נשאר הוא

שהו היפהפיה, הבלונדית מרים, עובדה:
קצת ושהיא בתל־אביב, במועדון־לילה פיעה

 מיני בכל מופיעה היא האחרון בזמן חדש. שוס אצלה אין 1 רודן זיווה אצל חדש מה
 לא מזמן כבר מונטי, שלה, והכלב מסעירות, עוגות שום אופה לא היא פירסוטת. סרטוני

להזכיר. שכדאי חונטה איוה אחר
 משקאות מאוד הרבה שותה היא לשתות. ומרבה נשוי, גבר עם רומן מנהלת היא גן,

הכל. זה שלה. בדירה, בלילות, חדיפים
 ברובע אלא האמידים, ברובע מנהאסן, במרכז נמצאת לא כבר שלה החדשה הדירה כן,

 בהאולם. הכושים
חדש. כל אצלה אין מזה חוץ

 וחף3ל3 שלח
המים ט׳ על
יהו היתה לולא עושים, היינו מה
 פעם מדי לארץ קופצת מזור דית

 נשמע מה יודעים היינו איך ? :פעם
אצלה? נשמע ומה בעולם,

 מפעם הנה קופצת כן היא למזלנו
 בעוד לקבל יכולים אנו וכך לפעם,
 לפני :הבאות העובדות את מועד

 ניתוח ליהודית עשו שבועות שלושה
עכ הולכות באמריקה הנשים שקדים.

חיצו גלגל בצורת חלק שיער עם שיו
 ש־ בארץ לבקר מתכוונת יהודית ני.

 פעם כל בשנה, פעמים לוש־ארבע
ב־ עכשיו היתד, היא ימים. עשרה

הקיבוצניקית יהלומי
 קיסריה. בחלון גזנלה גניבה על ידיעה בעיתונים פורסמה השבוע של הראשון ביום

 שרובד, מגיטד שנגנבו לירות, אלף שלושים של בשוני טבעות, שתי על שם סופר
במלו!. שהתארחה שרובד, מילטון המיליונר של אשתו

 בסוכנות. קטנה פקידה גיטה היתה אתמול עוד בקרבי. רחמי נכמרו כך, על כששמעתי
 במכה זה וכל לירות. אלף שלושים ממנה גונבים היום וכבר חסרת־נל, קיבוץ יוצאת
אחת.

 כאילו ושמחה, עליזה נשמעה היא אותה. לנחם כדי בירושלים, לביתה אליה, צילצלתי
כשהת ״קיבלתי לי, סיפרה היא אחת,״ ״טבעת ממנה. נגנבו לא לירות אלף שלושים שום

זה. אחרי שנים כמה קיבלתי השניה את חתנתי.
 כזה, דבר על לבכות מה אין בכלל, אותי. מרגיז רק זה ללב. לי נוגע לא בכלל ״זה

זה. את שימצאו בטוחה אני ישראל. במשטרת אמונה לי ויש
 לקרות היה יכול זה אבל זה־רוטשילד, אזמונד הברון של קיסריה במלון אומנם קרה ״זה

 עם יחד בקיסריה, מועדון־הצלילה של לפתיחה לארץ בא אדמונד בעולם. אחר מקום בכל
 התקלקלו לא שלנו שהיחסים מובן לארוחת־ערב. אצלנו נמצא הוא זה ברגע ובנו. אמו אשתו,

 במונטה־קארלז. גם לקרות היה יכול זה זה. בגלל
 לאבנים.״ שקורה מה ולא לבן־אדם, שקורה מה זה טרגדיה טרגדיה. לא זו ״בכלל

מבוטחות. היו יקרים, ביהלומים המשובצות הטבעות, שתי
־־.£' __________________________________
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