
במדינה
מנגנון

ם רי סג  מוזרים ה
ה בעסקי סבר ה ה

 שני הם רותמן ויהודה בגן אלכסנדר
כס צבי של לשירה המכון של תלמידים

 אירגנו השנה, בהתחלת בתל־אביב. פי,
 בת להקה רוטמן, הגיטריסט וחברו כגן
 מקומות במספר איתה הופיעו חברים, 10

 הופעתם הצלחת לאחר שונים. בארועים
ה האחרון, באביב אמריקה ציוני בבית

 הוועדה מזכיר אליאש, ליצחק כספי ציע
ה מרכז שליד העצמאות, יום לחגיגות
בתוכ הלהקה את לשתף בת״א, הסברה

 תופיע שהלהקה סוכם אמנותיות. ניות
ל״י. 1200 תמורת ובמעלות, בקריית־ים
נס הלהקה אין. בסף - יש עבודה

 קיבלה כמתוכנן, האמורים למקומות עה
החגי על מהאחראים מתאימים אישורים

לאליאש. אותם העבירה גות,
ה־ חברי קיבלו התשלום, במקום אך

 {ה11שחש ואשר.
וראית היא איו

 גמישונים • גרבונים
אקסטרונים • ארמני□

 מיקוומש בסריגת
ימים מאריכת

כגן
? הכסף איפה

 הופעת — ״הנידון :מכתב מאליאש להקה
העצמאות. ביום הלהקה

ומע מקריית־ים שקיבלתי ״מהדיווחים
ה הופיעה. לא שלהקתכם התברר לות,

 התאימה ולא מגובשת היתד. לא להקה
בידור. במת על להופעה

ה את לשלם ניתן לא הרב, ״לצערי
שהגשתם.״ חשבונות
נד הצעירים החבר׳ה ? הכסף איפה

המו.

 התפלץ כזה,״ דבר להיות יכול ״איך
 ובמשפט הופענו, שלא כותב ״אליאש כגן.
 מגובשת. היתד. לא שהלהקה קובע הבא

 אנשי ע״י חתומים הטפסים את לו מסרתי
שהופענו.״ כהוכחה — המקום

ש הכסף את לקח ״מישהו :רוטמן הגיב
 איך מוצלחת. תוכנית לנו היתד. לנו. הגיע
 ההסברה משרד כמו ממשלתי משרד יכול

חו אני 7 מוזרה כל־כך בצורה להתנהג
וחזק.״ אותנו, סידר שמישהו שב

 לשירה: המכון מנהל כספי, צבי טוען
 ציוני בבית אותם ראיתי טובה. להקה ״זו

 יכול איך מוכשרים. בחורים אמריקה.
מבין!״ לא אני 7 להם שילמו שלא להיות

 יצחק מסביר ד לשדם מה כשכיל
 :במינה המיוחדת החלטתו את אליאש

 נכון, מהבמה. אותם שהורידו לי ״התברר
 נמסר אך שהופיעו, אישורים לי הביאו הם
 לכן מהבמה, אותם שהורידו בעל-פה לי

תשלום.״ להם מגיע לא
 הלהקה את לשתף בכלל הסכים מדוע

 מתאימה היא כי ידע לא אם בחגיגות,
7 להופעה

 אמריקה. ציוני בבית הלהקה את ״ראיתי
הצ לא הם העצמאות שביום נראה אך

 נמסר אך להם, לשלם סוכם נכון, ליחו.
 בשביל אז מגובשת. היתד, לא שהלהקה לי

לשלם?״ מה

ש כעס דו ווסף חי
ת י ו י ו ו ל ט ב

מתאים
גם
לחדרי
שינה
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