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השו נוכח הפעם, שופט. נוכח שוב ניצב
שצקי. עדנה פטת

 לבית אליהו פרץ המשטרה, לדברי-תובע
 מילוזה־ איגרות משם גנב בגבעתיים, דירות

 800 בערך ותכשיטים ל״י 700 בסך ביטחון
 אולם נמצאו, טרם אמנם התכשיטים ל״י.
למ ניסה כבר הוא הגנובות האיגרות את

 שהעידו צעירים שני אצל נתגלו הן כור:
מידיו. אותן שקיבלו
 להתגונן. ניסה לא אף ביש־המזל אליהו

מת ״אני השופטת: מכבוד ביקש רק הוא
 מבית־המשפט צו ויש חמישי, ביום חתן

 הפריצה על שבוע.״ למשך אותי לשחרר
השופטת דבר. להגיב לנכון מצא לא עצמה

כהן אורי קיופקאי
ההורסים״ את ״אהרוס

 פקו־ נגרו הוציאה התחשבות, גילתה שצקי
שה כדי בבוקר, חמישי יום עד דת־מעצר

 לפחות לו ״שיהיה להתחתן. יוכל בחור
 הגיב כזה,״ מחורבן בשבוע נחת קצת

באולם. שנכח למשפטים סטודנט

אדם דרכי
פיתוח

מחיך בכל
 הממשלתי בית־החולים עובדי כשפתחו
 כהן, אורי של חדרו דלת את בבאר־יעקב

 לצורכי במקום ששהה שלהם, שהחולה גילו
 נעלם. מתקדם, בשלב מנרקומניה היגמלות

ברח. )40( כהן אורי
 היתר, לא לברוח אותו שהניעה רסיבר,

 ידיעה וו היתר, להירואין. העזה התאווה
 לבקרו: שבאה אשתו לו שמסרה קצרה

 שפת־ על שלנו הצריף את שרף ״מישהו
לו. בישרה הים,״

 טיפוס הוא כהן אורי נעלם. הצריף!
 מסוכן, עבריין היה בשעתו לרבים. מוכר

 לשקם לנסות החליטו שונים שגורמים עד
 שפת־ על צריף לבנות לו עזרו האיש. את

 בריכת־השחייה מול תל־אביב, של ימה
 ,משקאות פלאפל למכור יוכל שם גורדון,

 התפרנס שנה 15 הצליח: הנסיון קלים.
 הזה. מהצריף ילדיהם וחמשת אשתו אורי,

 אודי כלל הסתבך ולא כימעט בהן שנה 15
להי ומנסה שב היה פעם מדי החוק. עם

 ובפעם לאישפוז. נכנם היה מסמים, גמל
ה של מתקדם לשלב כבר הגיע האחרונה

טיפול.
 כתמיד, סגור, היה כשהצריף אירע האסון

הש את שיישרו טרקטורים החורף. בעונת
 הם בסביבה: המיבנים כל את הרסו טח

 בתי- לבניית המיועדת לתוכנית הפריעו
 רק תילו על נותר לבסוף ברחבה. מלון

 שיפנה אליו פנה לא איש אורי. של הצריף
 מפריע שהצריף לו הודיע לא איש אותו,

מכ ידע לא הוא באיזור. הפיתוח לעבודות
 אשתו ניגשה בו בוקר אותו עד — לום

 ועיניה — שפיר הכל אם לבדוק למקום,
 סימני כשבמקומו שרוף, היד, הצריף חשכו:
טרקטור. זחלילי

 לדבריו, ידע, לא במקום מנהל־ד,עבודה
 לילה נעלם ״הצריף השריפה: על דבר

בחיוך. אמר אחד,״
ש אורי, בודד עמד הצריף הריסות על
 הרוסים,״ ממילא ״חיי מבית־החולים: ברח

 הורסי של אלו את גם אהרוס ״אני מילמל.
הצריף.״

 טעם, יש לצעירים כי אנו, וגם - באופנה הוא התה
לטעמם. הוא והתה
 כפול: הוא הסוד אמיתי? תה להכין כיצד ללמוד רוצים

טריים. תה ועלי רותחים מים
 ־ חליטה מדי - טריים ועלים ממש רותחים מים רק כי

התה. של וניחוחו מטעמו ההנאה מלוא את לך מעניקים

בשבילך! הוא התה - ברוחך? או בגילך צעיר
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