
במדינה
אדם דרכי

 הטראגית מהאהג
ו4ה־ לבן 27ה־ בת של

לרא אביין אשר את הכירה גיניש מרים
בחו אז היתה היא שנים. עשר לפני שונה

 .14 בן נער ואשר — 27 בת בשלה רה
השניים. התאהבו זאת, למרות
 במשך שפרח המוזר, הרומן נולד כיצד

מרים: מספרת שנים? עשר
 גדול גבר כמו אשר נראה 14 בגיל ״כבר

 לחזר התחיל הוא לפחות. 20 בן ומפותח,
איתו. לצאת הפסק בלי בי הפציר אחרי:

 לו, לשמוע רציתי לא בכלל ״בהתחלה
הח הוא אבל בינינו. הגילים הבדלי בגלל

 ליבי.״ את לכבוש הצליח ובסוף לי, ניף
נאהבים. לזוג הפכו השניים

 התגייס 18 בגיל כבתי־מלון. בילויים
 שנתחתן לי הבטיח ״הוא לצה״ל. אשר
מרים. מספרת מהצבא,״ שישתחרר אחרי

 השניים היו לחופשה, מגיע היה כאשר
בדירת בתל־אביב, בצוותא אותה מבלים

 כעוזרת־ עבדה אצלם מרים, של מעבידיה
 מתעתדים שהשניים הבינו המעבידים בית.

 חופשות כזוג. אליהם התייחסו להינשא,
לדברי בבתי־מלון. מבלים היו אחרות
מח כל את שמימנה היא זו היתד, מרים,
שירותו. עת כל אהובה של סורו

 שנות במשך מהתרגשות. הפילה
 ועשתה מרים הרתה שלהם, הממושך ־הרומן
 לאחר הרתה השלישית בפעם פעמיים. הפלה

 לא כבר הפעם אך אשר, של שיחרורו
טרקטור, עבורו קנתה היא גרידה. עשתה

לחתונה. תאריך קבעו הם
 שב, כאשר למילואים. אשר יצא ואז

לחפש החליטו הם השני. בחודש היתד,
רהי לקניית ל״י אלף לד, נתן ואשר דירה,
 של משפחתו נכנסה זה שבשלב אלא טים.
לפעולה. אשר

 לרצוח אשר של אחיו איים מרים, לדברי
כדי — אותה וגידפו חירפו הוריו אותה,

אבייין אשר
שנים עשר בן לרומן טראגי סיום

 המבוהל הארוס החתונה. את לבטל להניאה
 — אהובתו על משפחתו מהתקפת נבהל

 בהולה יצאה מרים הצבאי. למחנהו ונעלם
 שם קוניטרה, עד הגיעה אחריו, לחפש
מהתרגשות. הפילה

כע למכוניתו. מתחת נשכבתי
 אשר חזר מרים, מספרת ימים, כמה בור

 מתחרט הוא כי לאהובתו הודיע והופיע,
 אותה לפצות מוכן הנישואין, רעיון על
 מתמוטט,״ שעולמי ״חשבתי ל״י• אלף 15ב־

מת שאני מכתב לו ״כתבתי היא. אומרת
חיי. את הרס הוא כי בגללו, אבדת

 בבוקר ויצאתי ביד המכתב את ״לקחתי
 מכוניתו לגלגלי מתחת נשכבתי השכם,

עב בנס ממש אותי. ידרוס שהוא וחיכיתי
בי. פגעו לא וגלגליה מעלי המכונית רה

 מגורל לא אך ממוות, ניצלתי ״אולם
ארור.״

 מרים. של ייסוריה נסתיימו לא בזאת
 גילתה היא נוספת: הפתעה לה היתד, נכונה

אחרת. בחורה עם להתחתן עומד אשר כי
 לשאת מוכנה היתר, לא כבר זאת את

 חיים הדין עורך למשרד פנתה היא בשתיקה.
 פיצויים תביעת אהובה נגד הגישה קאזיס,

 אז אחרת, אשד, אם ל״י. אלף 50 על
שישלם. לפחות

ת ריאה  א
□11 *יירוכיה

ן11־1ל| ־11131□
ק״מ של הגבלה כב־ ללא
 שהנך ביותר והזול ביותר המשגע הטיול

זה. בקיץ לעשות יכול
 גלגלים על מלון בית — קרוון מוטור

המודרניים. השרותים כל עם
 ותגיע יותר תהנה + יותר תראה

מוביל. אירופה עם שביל לכל
: והרשמה פרוספקט
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 רח■ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
.55029 טל. ),20 פינסקר

9-17 קבלה שעות
 הסברה חוברות לשלוח נשמח

בקשר״ לסי

מבון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזח ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכיס

 ,44 ג׳ורג׳ המלך א, ת״
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

וגאו מחול
 לוי, שמעץ הרקדן־והכוריאונרף

וב בניו־יורק אולסני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

 כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי־ערב קורסי״בוקר

קורס) בבל בשבוע שיעורים 2(
—8.00( 24 74 80 סי. :0י0ך9

בסרב). 20.00—17.00 נה״צ;8י 10.00

של המרכזי המשור
חוש נוח - העולם חחעח

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר ,,א קומה

.265836 מיספר טלפון

הבאים. במועדים פועל המשרד
 22.00 עד 14.00 .א׳ יום
 13.30 עד 9.00 ב׳. יום
9.ג׳ יום .0  13.30 עד 0
 19.00 עד 14.00.ד׳ יום
.22.00 עד 19.00 ,13.30 עד 9.00 !ה׳ יום
13.00 עד 9.00 :0 יום

2.6.70
 226066 טל. דיזננוף) (כנר ת״א ,1 ריינס

להצלחתו! טחנה שלנו והמתיטין ,השיח ,החתק

 וךתן יום ״ים יי"
הקורס בתיחת
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