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 עובדים כך
שותלים ה

 ראשונה השתלת־לב על נודע בו ביום
 חינם קוניאק חלפון שלום חילק בישראל,

 שותל- או מנתח אינו חלפון ללקוחותיו.
 קרבוראטורים מתקן ■הכל בסך הוא לבבות.

 הוא אבל בפתח־תקווה. פז בתחנת־הדלק
הפרופ של בשמחתו שותף עצמו את ראה
לב. לשתול הצליח אשר לוי, מורים סור

 לבבות! שותל אני ״גם אמר, יש?״ ״מה
 לבבות אבל אנשים של לבבות לא אומנם

 בקרבורטוי■ סתימה יש אם מכוניות. של
 לב את מוציא פתוח, ניתוח־לב עושה אני

 מחדש.״ אותו ושותל אותו מתקן המכונה,
 ״שאין חלפון, אמר אצלי,״ שבטוח ״מה

סבנה אין גם אצלי הדתיים. עם בעיות לי

חלפון רבבות שותל
בצידה והבטחה שתילה

להכרתו.״ ישוב לא והחולה יצליח שהניתוח
 מורים של כקולגה עצמו את החש חלפון,

 ״כאן שלו: בית־המלאכה על שלט תלה לוי,
 שהם נהגים חדש.״ לב למכוניתו שותלים

הבט־ח. בהנחה, אצלו יזכו חולי־לב, עצמם

ה הב א
מטורפת ן

ברגל. הולך לא זה אוהב די־בוטון כשנתן
 למדה כך בטלפון. ז!ו בדואר גם מגיע זה

רמת־ תושבת ),18( ויינשטיין נתניה לדעת
נזישלב. בגימנסיה שמינית תלמידת השרון,
 די־בוטון נתן את כלל הכירה לא היא

 להתאהב לו הפריע לא זד. אבל .28ה־ בן
 ליד לה להמתין נהג הוא שגעון. עד בה

 ולנסות אחריה לעקוב אחריה, לרדוף ביתה,
 היה הוא עזר, לא כשזה ליבה. את לכבוש
 בדואר אליה שולח בלילות, אליה מטלפן

אותך!״ אוהב ״אני לוהטים. מכתבי־אהבה
ובעל־פה, בכתב הזדמנות בכל בפניה הכריז

 סתם זו היתד, לא אחריך.״ משוגע ״אני
 שהציג כפי . — אריה או נתן, כי מליצה.

 בעבר אושפז — נתניה בפני עצמו את
גהה. לחולי־נפש בבית־החולים
 שיחדל בפסקנות נתניה ממנו כשביקשה
 אוהב אני ״אבל, לה: השיב מלהטדידה,

נע נתן במשטרה. התלוננה נתניה אותך.״
ל נתן הוכיח שם לבית־המשפט. הובא צר,

מטורפת. אהבה זאת מה ולנתניה שופטים
 להמשיך אך בבית־כלא לשבת מוכן היה הוא

ל אמר לי״ ״הודיעו נתניה. את ולאהוב
 אחדל אם אותי תשחרר ״שהמשטרה שופט,

מוכן!״ אינני אני אבל נתניה. עם קשר מכל
ל מכך, כתוצאה מוכן, היה לא השופט

 כל לשבת, להמשיך יצטרך נתן שחררו.
בליבו. תבער שהאהבה זמן

 מצפוגו
ם של איל

 בכור, שמואל היה רצופות שנים תשע
 לאילם הפך הוא לגמרי. אילם נתניה, תושב
 כשברשותו המשטרה אותו עצרה כאשר

ה הסוכנות ממחסני גנובות שמיכות אלף
 אבל אותו. לדובב ניסו החוקרים יהודית.
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