
 מירקין ברוך כוכב־ההלומות. היד. השני
 התימהוני, היהודי מלחה. של כמשוגע ידוע

 מבריקות עיניים בעל ,50ה־ לגיל המתקרב
למסי המגיעים ראשוני בין היה וסמוקות,

 בתימהון והסתכל בצד מקום לו תפס בה,
 מלי את שאלו כאשר ימינו. של הנוער על

 ״בואו :השיבה אותו, מגרשת היא אין מדוע
 הוא בחצות בדיוק אולי חצות. עד נחכה
 מחכה שאני הלבן הסוס על האביר יהפוך

שנים״. הרבה כבר לו
 אחת השעה עברה חצות, שעת עברה

 חצות, אחר שתיים השעה עברה חצות. אחר
 מירקין, ברוך פשוט נשאר מירקין וברוך

מלחה. של הבלתי־מזיק המשוגע
 כאשר אחר־חצות, בשתיים דווקא אבל

רי כימעט כבר היו שבמיטבח הבקבוקים
 גדותיה על עלתה השימחה כאשר קים,

 הפסיקו פיתאום וכאשר בהתאם, והריקודים
 היפות והנשים להפריע, והצפיפות הדוחק

 לבוש־ החוק הגיע יותר, עוד יפות הפט
המדים.
 את להמשיך איכפת היה לא דווקא למלי

של הקשוחים פרצופיהם למרות המסיבה,

הרצי תחתיכות אחתהמלכה
 היתה במסיבה ניות

 לתל־ מוכרת היתה אשר יצחקוב, אילנה
לירושלים. נעימה הפתעה אך מזמן. אביבים

 כן קולן יורם לעורך־הדין אבל השוטרים,
 לסלי הפטיפון את השאיל יורם איכפת. היה

ה את שמע רק וכאשר המסיבה לצורך
או לארוז מיהר להחרמתו, באפשרות איום

מחאו למרות מהמקום, בבעתה והסתלק תו
החוגגים. מאות של תיהם

ירושלמי נכס
מוכר

 להם־ היה אי־אפשר מוסיקה די ^
 כל חשבו וכך מלי, חשבה כד שיך. ^

שימ טעות. להם, היתד. אבל החוגגים. שאר
 התיירות, לפיתוח החברה מגכ״ל טפס, חה

מיה מכוניות שיירת ״אחרי.״ :קריאה נתן
 ממלחה פופס של מכוניתו בעיקבות רה

 מלון ליד סמוכה, שבשכונה ביתו לעבר
 מבינים פופס של שהשכנים או הולילנד.

שהקי או מלי, של החדשים מהשכנים יותר
 ה־ אבל טופס אצל יותר עבים בבית רות

 פופם, של אשתו לשם. הופיעה לא מישטרה
 מוקדמת הודעה כל ללא הצליחה אילנה,
 שלהם בחדר־האורחים השולחן על להניח

 וכוסות חטיפים גבינות, משקה, בקבוקי
נמשכה. מלי של והמסיבה קפה,

הפטי את אומנם הפעילו לא פופום אצל
 ו־ פלמ״ח שירי האדירה, השירה אך פון,

 שעה עד מהדירה שבקעה תנועות־הנוער,
ש היה־יה את השלימה לפנות־בוקר, חפש
במלחה. שלט

ה את רבות שנים עוד תזכור ירושלים
 שוב והמשכיה. ספיחיה על מלי, של מסיבה

ב נכס היא מלי ט ספק כל מעל הוכח
ה כמו המערבי, הכותל כמו ירושלים,

קולק. תדי כמו ובוודאי בשער־שכם מאפייה
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 33־1 רוחב ס״מ 23 הוא
תמורת גובה. ס״מ

ל״־ 2.400
 בו לפרסם יכול אתה
 ס״מ 75* של בשטח מודעה

 יותר זול מחיר — מרובעים
 הבוקר בעיתוני מאשר

והערב

 של □,,המט תעדיפו!
1.11.75*0 החל

הוה העול□
בלירות לשנה

 הוצאות מחיר
ה ס משלוח העיתון

שנה /!2ל-
 הוצאות מחיר

ס״חמשלוח העיתון

100—8 + 92 196 = 16 + 180 בארץ המנוי דמי •
117—25 + 92 230 50 + 180 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

מי י ד ו מנ ת ה צו ר א ץ ל ר חו א דו ר ב י ו או
142 = 50 + 92 280 = 100 + 180 ואיראן אירופה ארצות לכל •
131—39 + 92 258—78 + 180 לקפריסין •
177—85 + 92 351 = 171 + 180 ולקנדה לארה״ב •
170—78 + 92 337~~157 + 180  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

173 = 81 +  92 342 = 162 + 180 למקסיקו •
201—109 4־ 92 398 218 + 180 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •
232 = 140 + 92 460=280 + 180 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
230—138 + 92 455—275 + 180 וניו״זילנד לאוסטרליה •
211 119 + 92 418 בב 238 + 180 לפנמה •

200143 הזה העולם


