
 מתפוצץ שלי הראש שכל איך ״הרגשתי
 תחזור ,כושי, עליו: וצעקתי כאב מרוב
 זינק הוא פתאום שבאת!״ מאיפה ליער

 על נפלתי בפנים. אותי להכות והתחיל עלי
 לבעוט ממשיך שהוא איך והרגשתי הרצפה

 לקרוא הספקתי עוד שהתעלפתי לפני בי•
לגבי.״

ל ניסה למתרחש עד שהיה פיק צביקה
 אגרוף. מהלומת וספג השניים בין הפריד

שלו העיניים מסורף. כמו הרביץ ״ג׳ורג׳

אנקורי

אחדי
 את שהפיל ואחרי מחוריהן, יצאו כימעט

 כפות את שיפשף הוא הריצפה, על מרגלית
 היה החדר בתור?״. הבא ״מי ושאל: ידיו
 אם פחד. מרוב משותקים והיינו דם מלא
 שהיה ספק אין רגע, באותו אקדח לו היה

ה שמרגלית ברגע אולם כולנו. את רוצח
ה וברח ניבהל ג׳ורג׳ לגבי, לקרוא חלה

חדר.״
★ ★ ★

 כשיר כמו
בושינ^טמם״ ״עשרה

ה באמצע רק לכמה חזר כושי ף*
 מכן לאחר ההצגה. של השני חצי | ן

 תיק לו שפתחה המשטרה, על־ידי נעצר
 שלא כדי דרכונו, את ממנו ונטלה פלילי
 ערב באותו עוד הארץ. את לעזוב יוכל
 נגדו הוגשה ולמחרת מההצגה, סולק הוא

 עורך־ באמצעות לפיצויים אזרחית תביעה
לידסקי• צבי הדין

 בקצב יימשכו בשיער השערוריות ״אם
 ההצגה, ממשתתפי אחד השבוע אמר כזה״
 כל הבמה. על שחקנים יותר יישארו ״לא

 קטנים״. כושים עשרה לשיר דומה העניין
אנקו מרגלית כבר עזבו המקורי הצוות מן
 אני־ והכושית האריס ג׳ורג׳ הפצועה, רי

 שבוע לפני מההצגה שסולקה הרץ, טה
חב לשתי ההופעה באמצע שהרביצה אחרי

הכושיות. רותיה

במדינה
)16 נוענזוד (המשך

 בארץ, רבות נדד ,14 בגיל מארצות־הברית
 עתידו. ואת מקומו את מחפש כשהוא

 בראש־פינה כצלם, זמן פרק עבד הוא
 בקומונת שנה. כעבור התגרש התחתן,
 — מקומו את שמצא היה נראה ההיפים

 חשיש עם השנייה, בפעם שנתפס, עד
החבר׳ה. בשביל שקנה

 שכללה בית־המשפט־העליון, החלטת לאחר
 שנים, שלוש למשך לשנה תנאי על מאסר
 ראש־ את עזב הוא כיוון. לשנות החליט
 לוי עם בשותפות ופתח לצפת, עבר פינה,
 בית־מלאכד, משוחרר, צנחן )22( אמיר,
בקו למד אותה מלאכה אביזרי־עור, לייצור

ההיפים. מונה
 לא שהאדם אלא הגג. על מחתרת

 הוא כאשר ביחוד — בלבד לעבודה נולד
 לעבודתם הקדישו השניים אדוק. היפי

 העדיפו יום, מדי בלבד שלוש שעתיים
מהחופש. הזמן שאר ליהנות

 אך מאוד, יפה הוא זה נוהג בעיקרון,
 השניים טיכסו בחסר. לוקה נמצאה הפרנסה

 הפרנסה גם בית־תה: להקים והחליטו עצה,
קשה. תהיה לא העבודה גם בשפע, תהיה

 את לשם העתיקו מקום, שכרו השניים
 שם ופתחו בית־המלאכה, ואת מגוריהם

שלהם. בית־התה את גם
 ),27(רוזנמן רחל גם במקום נמצאת איתם

 בי.איי. תואר בעלת מארצות־הברית, עולה
סוציאלית. ועבודה בפסיכולוגיה

 תיירים, של קבוצות להצלחה. הפך המקום
 החלו מקומי ונוער בחופשה, חיילים

 שותים רוקדים, כשהם המקום את ממלאים
 הגג, על בסירטי־מחתרת חוזים או תה,

 חריפים משקאות לנפש. ל״י שש תמורת
נשמרה. השקטה והאווירה שם, נמכרו לא

בש התנפצה האידיליה 1 מיד לחסל
 צפת עיריית שלחה כאשר שעבר, בוע

 ״משטרת לו: הודיעה לאבי, התראה מכתב
 לאשר מתנגדת צפת־כינרת, נפת ישראל,

*בית־התה לפתיחת בקשתך את . . .
 זו היתה לא שכן ברור. רמז זה־ היה
 עניין גילתה שהמשטרה הראשונה הפעם

 לאחר מיד ההיפים. חבורת של בבית־התה
 הצטופפו כשבמקום הרשמית, הפתיחה
 לבית־התה הגיעו אורחים, 200מ־ למעלה

חשיש. אחרי חיפוש ערכו וכלב, שוטרים 12
 העלה לא המדוקדק שהחיפוש למרות

השוטרים. ביקורי פסקו לא דבר,
 תגובתה את הלחצים. את להפסיק

 רב־פקד לקבל. היה ניתן לא המשטרה של
מש מפקד של ממלא־מקומו ברגמן, אליהו
 העולם לכתב מלענות התחמק טבריה, טרת
 רק להשיב מסוגל הוא כי טען הזה,

אח תגובה זה. בשטח לשאלות בכתב
 צפת: עיריית ראש מיבר, מאיר השמיע רת

 בבית־התה,״ המתרחש על יודע ״אינני
 הזמינו ״אמנם הזה. העולם לכתב אמר
 אני לא הלכתי. לא אך שם, לבקר אותי

 נוה. לאבי האמור המכתב את שלחתי
רשיון.״ לו שניתן רוצה אינה המשטרה
 המלא סיפורו את העיר ראש שמע כאשר

 ״לא בפרשה. להתעניין הבטיח אבי, של
 נוה,״ אבי נגד הזה פסק־הדין על ידעתי
 בית־התה סגירת כי אכן לי ״נראה אמר.

 ייאוש לידי החבורה את להביא עלולה
שנפ מקווה אני הקודם. למצבם ולהחזיר

 עד בית־התה לסגירת הלחצים את סיק
 למסקנה אגיע אם העניין. את שאברר

 שבית־ לכך אתנגד לא שם, כשר שהכל
הרשיון.״ את יקבל התה

 עשוייה נוה אבי לגבי שלפחות עובדה,
 הימנעות בין ההבדל מלוא את להוות

 לחיק מיואשת חזרה לבין החוק, מהפרת
והכלא. — החשיש
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הנח! השוית עם שהנה נעשןחיחקה השנית עס וזה געש!

ם -נד*1 ת ר  אך גז
ם אינם  ריוורנר־ מוכגי

ל נוובר• נביגה ע
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ם  ואוהבי

713113 בבינה

אג׳ 48 מחיראג׳ 40 מחיר

 באניה יום 12ל־ שייט טורט׳ ״אירופה חברת עורכת סוכות בחג
הישראלי. הנוסעים בצי ביותר החדישה ״נילי״

 טיולים בארגון הרב והניסיון הידע בעלת טורס״ ״אירופה חברת
 ברצלונה, מלטה, רודוס, :בנמלים ביקורים זה בשייט אירגנה לחו״ל
נפולי. ליברנו, ניצה,

 בריבירה (ספרד), במונטסרס מודרכים סיורים לנוסעים יאורגנו בנוסף
ופומפייה. אמלפי קפרי, ופיזה, פלורנס קרלו, ומונטה הצרפתית

 מיוחד, בידור צוות לריקודים, מתזמורת הנוסעים יהנו האניה על
. שמש סיפוני שחיה, בריכת לילה, מועדון משחקים, קולנוע, . ד. עו ו
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מ מיד־ח ושחת) תיסים הי
 הטיגית השיטה

̂ס 1111111)ישראל משטרת של חעוונח צה
המשפ חובבי בחופשה, התלמידים בין

 את למלא הנוהגים הבטלנים וסתם טים
 בית־ שופט נחשב בתי־המשפט, אולמות
 רובין מאיר בתל־אביב המחוזי המשפט
 ואימרות־השפר הברקותיו עקב ללהיט,

 כבוד תרם האחרון השישי ביום שלו.
 ״מתקבל לרפרטואר. נכבדה תוספת השופט
 בשיטה פועלים שאתם בציבור הרושם
 צריכה ״המשטרה במשטרה. הצליף סינית,״

 נגדו.״ לא הנאשם, לקראת ללכת
הכב להפגזה גרם שחר. עם שיכור

 לצאת אחד יום שהחליט בושרי, שלום דה
 וחצי בארבע דווקא העיר ברחובות לטייל

 הוא שתוי. כשהוא ודווקא — בבוקר
 לתא־המעצר. הוכנס שוטטות, באשמת נעצר

בבה־ בושרי נתקף משיכרונו, כשהתעורר
)35 בעמוד (תמשך

ת ונניסה ע מ  השהיה ל
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ת בדיבה גם במלון-ולי פינ ם ו שחקי ם מ לדי לי


