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 עליך ־־
לצפות
? מטמפון

 רופא ידי. על פותחו
נשיס מיליוני ידי׳ על כעת בשימוש
 על־ידי רק מיוצרים טמפקט טמפוני

אנגלית. הוונט, בע״מ, טמפקס חגרת
 בתמרוקיות מרקחת, בבתי להשיג

 בקבלת המעונונית ובטופרמרקטים.
 54 ישלחו הסברה וחומר דוגמאות
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וד׳א. ,58 ירמיהו רח׳

במדינה
דת

דהמוע  שעמד מ

שלו עד
 הרג חיפש מה

 רגליו בין
ז לנישואין המועמד של

 תיאר לא להתחתן גרץ* רוני כשהחליט
 בחלקי נוספים מעוניינים שיהיו לעצמו

אשתו. מלבד האינטימיים גופו
משו יציאה של רבות שנים לאחר

 החליטו פרץ, בתיה חברתו עם תפת
 מסכם בביקור התהליך את לחתום השניים

ה למישרדי פנו ובתיה רוני ברבנות.
 את קיבל שם בתל־אביב, הראשית רבנות
פנים. מסביר צעיר, רב פניהם
 והחל תיק־נישואין, לשניים פתח הוא
החקי במהלך הזוג. פירטי את בו ממלא

 לפני מפולין עלה רוני בי הרב, גילה רה
הט זו עובדה כי לב שם רוני שנים. 10

 הטירדה סיבת את מעט. הרב את רידה
להת העתידה זוגתו יצאה כאשר גילה
הרבנית. המדריכה עם ייחד

 שאל רוני,״ לי, ״תגיד הצגות. כלי
 שם הרי ? ברית־מילה לך ״עשו הרבי,
היהו מלו לא בפולניה הקומוניסטים אצל
בניהם?״ את דים

ל המועמד הצהיר לי,״ שעשו ״בטח
חופה.
ולהר להתפשט מוכן אתה אולי ״אז

מתנצל. בחיוך הרב ביקש לי?״ אות
 כדי ״להתפשט הבחור, נדהם ״מה?״

 חשבתי היום עד ? יהודי שאני להוכיח
 כדי המכנסיים לתוך הציצו הנאצים שרק

 שטעיתי. רואה אני יהודי. מיהו לברר
בפניך!״ אתפשט לא אופן בשום

 ״אם בסבלנות, הרב הסביר ״תראה,״
יהודיו״ שאתה נדע איך נבדוק, לא

שלו. על רוני עמד בחשבון!״ בא ״לא
אתכם.״ לחתן יכול איני כך, ״אם

 הרב של מחדרו רוני יצא רב בכעס
הדלת. את מאחוריו וטרק

 של עצה בעקבות מיספר, ימים כעבור
 לרבנות רוני פנה דומה, נסיון בעל חבר

 עלה שם חל-אביב. אזור של אחר בחלק
 הפרוצדורה מדורי כל את לעבור בידו

 להציג שייאלץ מבלי הנישואית־דתית,
אבר־מינו. את לראייה

משפט
ה טר ש מ ה

 שרפו הביו״ס בימי
ל !ערות ל ״כישופים׳' בג
 אותם מאלה פחותים

 צעירה לבצע מתיימרת
תמורת וחצי \7 כת

לנפש ל״■ המא
מיס- להיות נסיון כל ללא כסף, אין

שיקדה

 של הבטחה שווה במה
מישטרה, קצין

? מחוזי לשופט מפקח, כדרגת
 אור־יהודה, תושב ),26( שלום ששון

 מנחם התל־אביבי שופט־השלום בפני הובא
 ממנה לחנות, בהתפרצות כחשוד אילן

 השופט ל״י. אלף 20 בשווי סחורות נגנבו
 עורך־ ,סניגורו מעצר. ימי שבעד. לו פסק
כך. על עירעור הגיש מקרין, דרור הדין

 צ׳רנובילסקי, מקם המחוזי, השופט בפני
 עמנואל מפקח המישטרה, קצין הבטיח
 תוך חקירתה את תסיים שהמישטרה ברנר,
 לפני יום ישוחרר החשוד הימים, שבעת

מעצרו. ימי שבעת תום
 דחה זו, הבטחה בסים על סיבה. אין
לשבת. נשאר וששון העירעור, את השופט
 ששון של קרוביו הגיעו המובטח, ביום

 ששון גדולה: זעקה בקול הסניגור אל
נוספת. לתקופה נעצר אלא שוחרר, לא

ה עירעורו לבית־המשפט. נחפז מקרין
 בפני התנהל הנוסף, המעצר על פעם,

 ״האם שיינבוים: אלישע המחוזי השופט
 הארכת את שחייבו התפתחויות אירעו

המשטרה. קצין אח השופט שאל ז״ המעצר
 שהחשוד ״רצינו הקצין. הודה ״לא,״

 כתב- את נגדו שנגיש עד במעצר יישאר
להגישו.״ עדיין הספקנו לא אך האישום,
 האפשרות הוסר שבגלל סבור ״אינני
 נזף כתב-האשמה,״ את להגיש להספיק
 אדם להשאיר ״יש בקצין, הנרגז השופט
חי יום־יומיים. על העולה למועד במעצר

 בגלל להישלל יכולה אינה אדם של רותו
 אני כתב־אישום. להגיש הפנאי חוסר

מחר.״ ישוחרר העורר כי מצווה

 נוספת פגיעה מחשש הוסווה השס *
עתה. זה שהתחתן בבחור

 הפטיפון לוח על הניחה טל רדה ן*
קלארק. פטולה של תקליט 1

 המדיומליים הכוחות את שואב ״קולה
 ומסוגלת לטראנס ־נכנסת אני ואז שלי

 רב־מש־ מבט לבשה טל זרדה להתנבא.״
 כמוני. עקרב, מזל בת ״היא ולחשה: ׳מעי
 מיטתו־ כוחות יש עקרב מזל בני לכל
וט׳מידים.״ דיים

ור ההדר. את מילאו המוסיקה צלילי
גדו שחורות עיניים שתי בי נעצה דה

להמ והחלה משקפיה, עדשות דרך לות,
מילים. של מבול עלי טיר

 קדוש הייתי לדבריה, הקודם, בגילגול
 של בארץ מחדש נולדתי אחר־כך הודי.
 אגב שאלה בקנדה?״ נולדת ״את קרח.

 בתוך ״׳מטיילת אותי ראתה היא הנבואה.
 טוב, בן־אדם ״את נהדר.״ קרח ארמון
 ואוהבת רכושנית, ולא קנאית לא בכלל
 לחוץ- לנסוע עתידה את לזולת... לעזור
 לך יש משברים... הרבה עברת לארץ.
פורחת...״ שלך הקאדיירה אישיות... בעיות

 עבור אם עצמי את שאלתי זה ברגע
לי לשלשל לי היה כדאי כאלה נבואות

 לירות. מאה של סכום טל ורדה של דיה
 היה ברחוב פוגשת שהייתי מי כל הרי

חינם דברים, אותם בערך לי לומר יכול

 נחה הרוח הכל. היה לא זה אבל תורי.
 ״לא להתנבא: המשיכה והיא ורדה על

 ׳רגלייך... על ללכת זמן הרבה לך נותר
 קשה... בתאונת־עבודה להיפצע עתידה את

לעולם...״ תינשאי לא זה בגלל אולי
 לא אבל לצחוק. שלא התאפקתי בקושי

 בי הביטה ורדה חיוכי. את לכבוש יכולתי
 שצוחקת הראשונה ״את נזעמת. בתמיהה,

אח בקלות. זאת מקבלת את לנבואותי.
בוכים.״ אפילו רים

 של התל-אביבית במכשפה בה, הבטתי
מכ לבושה זגדמית, גבוהה :70ה־ שנות
 פגיה שהורה, וחולצה כדם אדומים נסיים

ממוש גשרי, אף במרכזן וחדות, קטנות
בחו הרף ללא מתרוצצות שעיניה קפת,
בשפ בנדיבות צבועות היו שפתיה ריהן.

מסו כפחם השחור שערה ארגמני. תון
 אינה היא קצרה. סינית בתיסרוקת רק

 יש אבל המילה. של המקובל במובן יפה
 היא כי טענתה למרות מעניינות. פנים לה
פלוס. 20 כבת לי נראתה היא וחצי 17 בת

 עתידה על גם לי לספר ימ׳מנה ביקשתי
 ״הסנדלר :היססה לא טל וורדה שלה,
 לא שאני יודעת אני יחף... תמיד הולך

■מנשואין... מפחדת אני פעם... אף אתחתן
> ר


