
 מלאת־ צעירה אותה עוד היתר■ לא לישראל,
 וחרתו שלהן, את עשו השנים ונועזת. חיים

במל שנפל בעלה, ובגופה. בנפשה סימנים
 קטנה בדירה בקיוב, אותה הותיר חמה,

נפשות. שש עוד עם יחד חדרים, שני בת
 שלושת אך פאר, בדירת גרה לא שרה גם

 הספיקו בצניעות, המרוהטים שלה, החדרים
האורחת. של קינאתי, את לעורר כדי

 יק- השתיים. בין השתררו מוזרים יחסים
מא מיליונרית, היא ששרה משוכנעת טרינה
 המקיימת שרה, ואילו בקמצנות. אותה שימה

 רוגזת, המכונאי, בעלה ממשכורת ביתה את
הביקור. תום עד בקוצר־רוח ממתינה
 הבעל השבוע הסביר בחיים,״ זה ״ככה

 שהתחזקה ״הידידות, במבוכה. שרה של
שלום.״ בימי דווקא נהרסה המלחמה, בימי

חברה
קד הנוקר הרו

 אמר בר־חיים, פקד המשטרה, דובר אפילו
יש לנוער חיובית: תופעה הם שהדיסקוטקים

גיישה) (בהכרת לוי דיסקוטקאי
אחר־הצהריים אפלה

 מכיוזן משתולל, פחות והוא לבלות, היכן
 בריקודים. שלו המרץ את מוציא שהוא

 לפתוח ״צריכים הדובר, הוסיף ״לדעתי,״
 אולי. ואז, בשכונת־התקווה, גם דיסקוטקים

חראקות.״ פחות תהיינה
 מודאגים מאד שהיו צעירים, בחורים שני
דיס את לטובתו מיד פתחו הנוער, ממצב
ישתולל. שלא כדי העכביש, קוטק

 כהן, יוסי הוא המייסדים אחד ההבדל.
 אותו בארץ, הראשון הדיסקוטק בעל שהיה
 היו שרת. בו בבסיס ההדרכה בחדר הקים

 היו ודמי־הכניסה וריקודים, תקליטים, שם
 לוי, יורם ידידו הוא השני הצדיק בקבוק.
 בצי־ ששרת מאז המקצועי נסיונו את שרכש

 שהייתה גיישה, עם ביפאן ובילה הסוחר,
שלו. חברה

האחרים? מכל הזה הדיסקוטק שונה ובמה
 רוקד הנוער היה עכשיו עד גדול: הבדל יש

 הזה העכביש אבל מתפרע. היום וכל בלילה,
שהנו כך ארבע, משעה אחר־הצהרים, נפתח

 מספיק בצהרים, המתעורר המשתולל, ער
ולד לאכול, משהו לחטוף להתגלח, בדיוק

 יכול הוא שם לדיסקוטק, האופנוע על הור
אחרי־הצהרים. כבר בחושך. ולרקוד לשתות

 והעתיד עתיד. עם נוער יש בארץ כי
 עבורו יפתחו שבקרוב כנראה, הוא, שלו
בבוקר. שמונה משעה כבר הדיסקוטקים את

י ח ה
בתל- פטור. - משוטר הגונב •
 תלונת לברר שוטרים חוליית ניגשה אביב

 לתדהמתה, גילתה מכונית, גניבת על אזרחים
 אלמונים גנבו התלונה, את שחקרה שעה כי

מכוניתה. את
 נעצרו בקריית־מלאכי לבית. מבית •
 מאחת שגנבו לאחר מקומיים, צעירים שני

 אחרת לדירה פרצו תרנגול־הודו, הדירות
וכדין. כדת מישתה בה וערכו
 בחיפה מקצועית. סולידאריות •
 דלת ליד עטופה חבילה ותק בעל פורץ מצא

 שנגנבו ערך, יקרי תכשיטים ובה ביתו,
מדירתו. לכן קודם שבוע
ב־ לאבות. סימן כנים קטטת •

 מקומיים תושבים קשה נפצעו קריית־אונו
 כדי שהוזעקו לאחר ביניהם, שפרצה בקטטה
הניצים. ילדיהם בין להפריד

•  • • ת רו בבירנך. ש
- טלביזיה לרוכשי
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תיו שרות חו ללקו

 השיער מייבש
״גדציאלה״

 מטופח, ולמראה בריא לשיער
 במייבש השתמשי שעה- בכל

״ הביתי השיער ה ל א י צ ר ג ״
 כוללת: השיער מייבש מערכת
 כובע־מי־ השיער־, ליבוש מכשיר

השיער. לסדור מיוחדת ופיה בש
ה ל א י צ ר  3ב- להפעלה ניתן ג

 מיבש- .2 יד. מייבש .1 אופנים:
 בלחיצת קיר. על תלוי .3 כובע

 קר, או חם, אויר פולט כפתור
בחירתך. לפי

הביתי
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 חשמל. למוצר׳ המובחרות בחנויות להשיג
ת ר ב ק ח ו ו שי ה ה ל דו ל הג א ר ש בי
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