
שרו זונה ״אבל מייד: ומוסיפה זונה,״
הנסיבות.״ מכורח זונה למוטב. לחזור צה
שנים, 16 לפני הכירה שנעלם הבעל את
 ירדתי ואני ״התחתנו, כמלצרית. עבדה אז

 ולא לעבוד, רצה לא הוא בגללו. לרחוב
שמו נמשכה ה,אידיליה׳ ברירה. לי היתר,

 בינינו היה שנים שמונה אחרי שנים. נה
 ברחתי ואני אבי, את קילל הוא סיכסוך,

ה מבית־הדין כשיצאנו והתגרשנו. לו
 לי ולהציק אחרי ללכת התחיל הוא רבני,

 עד גר הוא שם הביתה, חזרתי ברחוב.
 הסכם על־פי קיבלתי הבית את כי אז,

הגירושין.
 קצר זמן אחרי לעזוב. סירב ״הוא
 לרדת אותי הכריח שוב הוא יחד, שחיינו
לסמים. התמכר שהוא לי נודע אז לרחוב.

 הייתי שלו המנה את ברירה. לי היתד, לא
הש הוא בסוף בוקר. כל להביא צריכה

בגר לפראנקפורט לנסוע והחליט תגע,
מניה.״

שו שהרוויחה בכספים הפלות. חמש
 לקנות השנים במשך שרלי הצליח למית

 ״את תל-אביב. במרכז סטייקייה לעצמו
 מספרת שמו,״ על רשם הוא הסטייקייה

 נאלצתי לגרמניה נסע ״וכשהוא שולמית,
 על ייפוי-כוח להשיג כדי אחריו לרדוף

הח בגרמניה, תקופה, אותה הסטייקייה.
 מה שרלי את ולעזוב למוטב לחזור לטתי
 את לי נתן הוא בגרמניה יהיה. שלא

 הגיע אבל הסטייקייה, על ייפוי־הכוח
לארץ. אחרי

לעורך־דין, לגשת שהספקתי לפני ״עוד
 נקרא אחר-כך ייפוי־הכוח. את קרע הוא

 שיכולה הסטייקייה, לי. וברח למילואים,
 שותפו, בידי נמצאת למוטב, אותי להחזיר 1

 במקום אבוא שאני רוצה לא כמובן והוא
 סיימה אותו!״ למצוא לי עיזרו שרלי.

 יפו תחנת לשוטרי בתחינה סיפורה את
לסי אוזן והיטו במעגל סביבה שהתאספו

הפיקנטי. פור
 שבעבר התברר, קצרה חקירה לאחר

 מכך כתוצאה הפלות. חמש שולמית עשתה
 שיהיו ילדים ילדים. ״רציתי רחמה. נפגע

למיר־ פנתה היא מתייפחת. היא שלי,״
ה במהלך אותה. לנתח הבטיחו שם פאה,

 שתביא ממנה ביקשו הרפואיות בדיקות
 היא שתן. בדיקת לשם בעלה, את גם

 לא ״הוא שלה. שרלי את כמובן, הביאה,
 ביקשו כבר פעם השתן. לבדיקת הסכים נ

 מרפאה, באיזה כזו בדיקה לעשות ממנו
 לא שלו שהזרע והתברר בי, כשטיפלו

 ברח,״ ״והוא — לו,״ נדנדתי אני בסדר.
השוטרים. אחד השלים
 ״הרבה הרכה.״ לעזור יכוליס ״לא

 הבהיר לך,״ לעזור יכולה לא המישטרה
גרו אתם ״סך-חכל השוטרים, אחד לה

 שולמית שמו.״ על רשומה והסטייקייה שים,
 מיש- בניקוי עכשיו העובדת המיואשת,

שיחזור, בבקשה שרלי אל פנתה רדים,
 מעיתוני-הערב. באחד מודעה באמצעות גם

 את לי תחזירו אולי חזר. לא הוא ״אבל
מתחננת. היא ז״ שלי שרלי

ם לי א ר ש ל בחו״ י
ה בירה ר בי ב

 חגות היא תל״אביב
וירושלים יורק, בגיד■ 1

מיסעדה היא
 אך בישראל, בירת-הגליל היא נצרת

 סקוטית. להקת־פופ היא בארצות-הברית
 בקווינס, אבל ישראל, בירת היא ירושלים
זהב. של ירושלים מיסעדה: היא נידיורק,

 האמיתית, לבירה זיקתה את להגדיר כדי
 מגישים כי הישראלית המיסעדה מפרסמת

כמובן. מישראל ״שחורה״, בירה בה
יש של האמיתית הבירה היא תל-אביב

 העיברית העיר ירדה ובניו־יורק ראל,
לצורכי-חשמל. חנות לדרגת הראשונה

 בארצות־הברית הישראליים היורדים ילדי
 שלהם, ה״מולדת״ שעורי את ללמוד יוכלו 1

 את הנושאות והלהקות החנויות בעזרת
 ללמוד ירצו אם ארץ־הקודש. של עריה שם
ל להאזין יוכלו ישראלית, במדיניות פרק
ב הממומנת תחנת־השידור ישראל, כאן

 רב חלק והמקדישה רשות־השידור כספי
המיס־ של משולמות הודעות בצד מזמנה,

ירי להשמצת הישראליות, והחנויות עדות
ישראל. ראש־ממשלת של ביו

 של לעברו כוונה שעבר השבוע השמצת
אש ש״לוי סיפר הקריין ידין. ייגאל ד״ר
 ידין כי לו כשהודיעו פעם, שאל ז״ל כול

 ידין, ,איזה :לראיון אצלו להתקבל רוצה י
הארטיסט׳ן״ או (יוסף) השחקן

 הוא פיק, צביקה בביצוע ישראל,״ ״שמע
 אותו המשמיעה בתחנה, פופולארי שיר
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שת שק 2029 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת-'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המנוניות

שת שק 2027 ק

ב לטייל שיצאו מלאכים זוג •
גבעות.

כרמיה, קיבוץ ניישטט, אירים
אשקלון חוף ד.נ.

במארב. ושותפו טמפלר סימון •
 רחובות דרך עזריה, משה

רנזת־גן ,1/9 הנהר
ה לך יוצאות קימור מכל ״אם •

הנפרד!״ לחוף לך עיניים,
רכסים ,228 משכנות טיבי, דג

 באוויר. שמיניות עושה אסיר •
אורלנסקי רח׳ יהישלום, שאול

פתח־תיקווה ,7
 האחד. מן הרצפים שני טובים •

מנדדשטם רח׳ רשף, שלמה
תל־אביב ,14

גדרייבדאץ השכוע
 7.15 בשעה

סני וולט די
 הגמדים״ 7ו־ ״שלגיה

9.30 בשעה
חצות״ של ״טנגו

 חמים גתים מחפשים אגו
 חחמורים חתלתוליגו עבור

חיים געלי צער אגורת

 יפו,| ,80 סלמח רחום
.827621 טל.
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