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חיפה ארמון בקולנוע בקרוב

 ״התקליס״־חיפה תוצרת המקורי, התקליט
בארץ התקליטים חנויות בכל להשיג

לקו לקהל להודיע מתכבדים אנו
 של מבחר עתה זה שהגיעו חותינו
מ החורף, לעונת גם חופה שמלות

 מבדים ביותר, החדישים המודלים
מיוחדים.
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״אמבר״
$9 בן־יהודה תל־אביב,

)23 מעמוד (המשך
אח שדלקו הניידות על ולצפצף הדוושה על

 סימטה לעבר חד בסיבוב לפנות או ריהם,
 לא מהניידת, זו בצורה ולהתחמק צרה

כל־כך. רבה בקלות להתחמק מעתה יוכלו
 לציד יצאה שהחוליה לאתר אחדים ימים

 כשהם צעירים, 21 נתפסו גונבי־המכוניות,
 היה לא מהם לאחדים גנוב. ברכב נוהגים
נהיגה. רשיון

ה בשעות נתפסו, האחרון השישי ביום
בפעו צעירים חצי־תריסר המאוחרות, לילה

 ושיטרים המיוחדת החוליה של משולבת לה
 תל־ מחוז משטרת של הנפות שלוש מכל

אביב•
ושוח נעצרו כה שעד המכוניות, גונבי

 יועמדו משפטם, לתחילת עד בערבות ררו
מעצרם. תקופת תוך לדין מעתה
 חסד לאחרונה נוטים אינם בתי־המשפט גם

לתקו אותם שולחים מכוניות, לגונבי רב
ארוכות. מאסר פות

 להרים אלא נותר לא הכנופיות לאנשי
מנצחת. הסטאטיסטיקה ולהיכנע. לבן דגל

שפט מ
שאנס דו תנו

 היתה שנתיים, לפני לו נישאה כאשר
 הוא מסכנה. אלמנה השישים בת הישישה

מק כל־כך ולא צעיר כל־כך לא גבר היה
 אלמנה למצוא יכולה כבר מה אבל סים,
שישים? בת

 בביתה ביקורים שלושה־ארבעה אחרי
 המציאה. על קפצה היא נישואין. לה הציע
 לבעל זקוקה היתר, שהיא מפני כל קודם
 קשישה אלמנה איזו — ושנית ואוהב, מבין

 של הצעת־נישואין על תקפוץ לא ועייפה
 שנותיי שיבעים שלמרות נילהב, כר, מחזר

 נימרצים כה היו וחיזוריו כוחו, פג לא
 את לשבור הצליחו כי עד משכנעים, וכה

ליבה?
 עבר המאושר, אך הלא־כל-כך־צעיר, הזוג

 משפחתי קן שהפכה האשה, בדירת לגור
צעיר. זקנים זוג של חם

 בעיות אי־אלו צצו הנשואין לפני עוד
 לאושר. בדרך מכשולים ואי־אלו קטנות,

לחו מתחת לחשוב זמן אין זוג לשום אבל
אלה. כגון על פה

המרי שנתיים. חלפו מאז יכול!״ ״אני
 לגיהינום קן־האהבה אח הפכו התכופות בות

 כי בעלה את האשימה האשד, בלתי־נסבל.
 מחלות מיני וכל אולקוס מלבד עמו, הביא
 נכדיו ואת המפגר, ילדו את גס זקנה,

מאשתו. שברח בנו־בכורו, של בניו הקטנים,
 בחוסר באי־ציות, אשתו את האשים הבעל

המפגר. לבנו בהתאכזרות כלפיו, כבוד
 התחילו וצלחות רבים, ימים עברו לא

 קולות אל הבית. כותלי בין להתעופף
 יום עסיסית. באידיש צעקות התלוו הנפוץ

 יותר. יכולה לא שהיא האשד, החליטה אחד
 האיזורי הרבני בית־הדץ אל פנתה היא

מבעלה. גם באמצעותו תבעה בפתח־תקוזה,
 כדי- עד נסבל בלתי שהוא סבר לא הזקן

 להעניק בדעתו אין כי מיד הודיע הוא בך.
 תביעה לבית־הדין הגיש המיוחל, הגט את

לשלום־בית.
הרב בבית־הדין הדיון כשנפתח השבוע,

 לשוב משתוקק הוא כי הבעל הודיע ני,
 ועל שנותיו, שבעים למרות וכי אשתו, אל
אותה. אוהב עדיין הוא שנותיה, ששים אף

 לא בתמיהה, גבותיהם את הרימו הדיינים
מעיניו. נעלמה לא התגובה אבל דבר. אמרו

 שבעים למרות כי בגאווה הסביר הוא
 לחיות כשר והוא ליחו, עדיין נם לא שנותיו

 ואשד״ גבר כדרך אשתו, עם
 האשה. טענה זה!״ בשביל מדי זקן ״הוא
 הוא: הכריז אותו. הרתיח הצורב העלבון

 הוא נוספת הזדמנות לו תינתן רק אם
כוחו. את להוכיח מוכן

החי
 בתל-אביב ויחפרהו. כרה כור •
 שיוכל כדי חדרו, את לחברו צעיר נתן

 גילה בחורה, עם ביחידות שם להשאר
חברתו. היתד, הבחורה כי יותר מאוחר

 אדמונד נאשם בבאר־שבע אבסורד. •
 כי בחקירה טען קטינה, בבעילת סרוסי

 בעבירה אותו להאשים הדעת על מתקבל לא
זה. מסוג
 דקר ביפו מיקצועיות. שיטות •
 הסביר במחט, תופר מלכה את חיט משה

 מחנותו גנבה שהיא מפני זאת עשה כי
סיכות־ביטחון.
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