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לקניות). וגם להנות לבלות, לך יספיקו ההקצבה
 חלומיים, ים חופי ק־מ 15,000 ציוריים, איים 1400 תוססים, ובלוי קניות מרכזי משגעים נופים

קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים). (לא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני
 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים, אתרים

 ולקבוצות. לבודדים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך. הנסיעות סוכן אל פנה
קרקע. פירורי עבור $60 + קבוצתיות לטיסות *מחיר

עם פעולה בשתוף

■יו ■ ₪ האחורית החצר ■ ₪ *
)31 מעמוד (המשך

 כל אם כך: אומר הייתי אותו. בליישם
 שלו ההרגלים את לשרש מצליח, היה איש

 הרי שלו, ההסגלים את במקום ולהשריש
 יותר מכיר. שאני ביותר הטוב המירשם זה

שלי. הוא מזה:
 טיפחתי שאני שיטה, להציע רוצה הייתי
 גם אותה ולימדתי פשוטה היא ברמלה.

 איך לראות כדי פשוט שם. אנשים לכמה
 עיסקות, עשיתי לא ברמלה כי פועל. זה

מאחת. חוץ
חו אני 13וד בשנה היה זה אחד, יום

שבו כל רץ הייתי מרתון. רצתי ואני שב,
 היחיד האיש אני לי שידוע כמה עד עיים.
 חצר שמה יש כלא. בתוך רץ שהיה בתבל

 נטו. מטר 40 של בהיקף מלבנית ספורט
סי ואלף קילומטר ארבעה זה סיבוב 100

 הייתי שבועיים כל קילומטר. 40 זה בובים
 12ל־ 4 בין רץ הייתי ויומית מרתון רץ

 שם ובחורף. בקיץ אמור זה קילומטר.
 אף עצמי לגבי אני מקילות. נסיבות אין
 רץ הייתי מקילות. נסיבות לי לקחתי לא

 כאלה בימים וברד. בשלג בגשם, בחמסין,
שלי לגמרי היה המיגרש
 מרתון רצתי ,13ה־ בשנה הימים באחד

מסו מצב זה לעצמי, אמרתי עייף. והייתי
 כנראה סובל שאני למסקנה הגעתי כן.

 דייא־ לקבל כדי לרופא הלכתי מתת־תזונה.
ש רעש, קם כל קודם בחור. עמדתי טה.
 שנה 17 שם הייתי לרופא. הולך בכלל אני
 במירפאה, אחת פעם אפילו ביקרתי ולא
 פעם הייתי ולא כדור אחת פעם לקחתי לא

 במיר־ עושה מוסקה מה אז חולה. אחת
ו פאה

 שאני לו אמרתי אחד. דוקטור שם היה
 הוא לך?״ יש ״מה מזון. תוספת רוצה
 לו, השבתי אומרת?״ זאת ״מה שאל.
 לי הודיע הוא לי.״ שיהיה רוצה לא ״אני
שאל שנים שלפני לו הזכרתי אקבל. שלא

 לו: אמרתי כאן. עושה הוא מה אותו תי
והלכתי. לי,״ ענית היום לי. ענית לא ״אז

אי שהוא לי התברר למיטבח כשהגעתי
 — ? לו אמרתי אני מה כי חצי. — לי שר

 לגמור באת אתה פה, לרפא באת לא ״אתה
 חלב שקית לי אישר הוא אז אנשים.״ עם

לי. הספיק לא זה ובצל. ועגבניה

בכלא עיסקה
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 אצל מצלמה
קנה! ״פוטו-ברנד״

 אביזרים גדול, מצלמות מבחר ■¥■
מגוון. במבחר ופלשים

 ££7\1/1'£01ז' כיס מחשבי *
! צורך לכל

! בן־רגע — פספורט צלומי
במקום. מסמכים העתקת

1 ר3-בר1נו3
ב ו ח ו , ה פ י ן ח ת י ג ת 31 ה

ובחצלחה במהירות למדו

ת ו נ ר צ ק
אנגלית ו/או עברית
גרג(כר־קמא) באולפן

 .224532 טל. ,5 גורדון :ת״א
 ״במעלה״. בי״ס :חיפה
.21.5.75ב־ חדש קורם

 בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי כ״מטרימוניאל״
לף חחסר

ל״מטריטוניאל״. חיום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״טטריטוגיאל״,
02—234334 טלפון:

 הסו- אחד לרמלד, נכנם זמן אותו ך•
 בא אני אחד יום חיפה. של חדים ■1

 שם. וכותב יושב אותו ורואת למועדון
 שאלה? אותו לשאול ״אפשר לו: אמרתי

?״ יודע אתה מה המחברת, את תיסגור אם
 ה־ היה וזה דבר.״ ״שום לי: ענה הוא
 ישיב הוא אם לעצמי, אמרתי שלי. מיבחן
 לו: אמרתי איתו. לדבר מה על יש בכה,
 רוצה שאתה מה כל עיסקה. נעשה ״בוא

 לפי נלך ואנחנו אותך. אלמד אני ללמוד
 כמה סתום תהיה שעות. לפי לא תוצאות,
יר צריך אני שלי. הבעיה זאת שתהיה,

 אמר: הוא הולך?!״ חלב, פירות, קות,
!״״הולך

 היחידה העיסקה היתד, זאת עסק. עשינו
 היום עד נשארה והיא ברמלה שעשיתי
האחרון.
ב קילומטר 16 ברמלה רץ היום האיש

 היום קילו. 96 ושקל 40 בן היה הוא יום.
 ראיתי שומן. טיפת עליו ואין רזה הוא

 שם. הייתי בתו. של לחתונה כשיצא אותו
 החיים. את לו שנתתי בן־אדם אני עבורו
הצליח. הוא פאקט.
 תעודת- עושה הוא לי שידוע כמה עד

ש לא היתד, איתו הבעיה עכשיו. בגרות
 לדעת. איד יודע לא הוא — יודע לא הוא
 ולמד. בבית־ספר ישב לא פעם אף הוא
סוחר. אבל םלף-מייד-מן, הוא

 את לנהל לי הציע הוא לצאת כשעמדתי
 משלי. תוכניות היו לי בחוץ. שלו העסקים

לווע באתי שלו. בהצעה השתמשתי אבל
 בחוץ?״ תעשה ״מה אותי: שאלו והם דה

 אותו: שאלתי אחד. אלוף־מישנה שם היה
 :נעלב הוא ?״ מרוויח אתה כמה לי, ״תגיד

 פה אני אותי? שואל אתה פתאום ״מה
 שזה ליושב־ראש הסברתי שאלות?״ שואל

לדעת. רוצה באמת אני פרובוקטיבי, לא
ש אמר הוא מרצה. במקרה היה האיש

 לחודש. לירות וחמש כאלף מקבל הוא
 ובג׳וב ג׳וב לי הציעו ״תשמע, :לו אמרתי

 שעות שמונה עובד אתה ג׳ובים. יש הזה
 ארבע אלפיים, לד מציע אני .1500 בשביל
 תוכל וגם אצלי תעבוד אתה ליום, שעות
!״ד שנינו ? מכאן נצא נו, עלי. לפקח
תת האיש, של שמו את לכם אומר אם

פעיל. מאיר היה זה פלאו:
 את לי והיה ״הלוואי התבטא: הוא ואז

ב לו אמרתי שלך!״ הפנטאסטי הביטחון
 בזה, איש להיות יכול הוא שגם שקט׳

המחיר. את לשלם מוכן הוא אם כמוני,

1963 הזה העולם


