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 !החלטתי ״די, :לידידה אמרה כשבועיים
להמ לי כדאי בשבילה עולמי, כל היא טל

בע יהיה שאעשה מה כל ולחיות, שיך
 משהו לה יקרה אם ולמענה, טל בור

עוד.״ חיים אינם חייה
 ידעה לא צרוייה שינוי. גיכא הגורל

הש מימי באחד ליבה. לה ניבא אשר את
בה לעבודתה כדרכה הלכה שעבר, בוע
 הבימה. בתיאטרון השלישי ריצ׳ארד צגה
 הלכו השתיים שמרטף. בחברת נשארה טל
 וטל צרוייה של ביתן ליד המדרכה על

 מכונית המדרכה על עלתה לפתע באפקה.
ובשמרטף. בילדה ופגעה
מחוסרת־הכ־ הובהלה קשה. נפגעה טל

באמ נקראה צרוייה בית־החולים. אל רה
 לה כשהודיעו הטלפון. אל ההצגה צע

 כסף לה היה לא האמינה, לא נפצעה שטל
 השחקנים וחבריה לבית־החולים לנסוע
במונית. לשם אותה לשלוח כדי כסף אספו

 לשעבר, בבעלה פגשה בבית־החולים
 אחת על ראשו את משעין להב, לואי

 צרוייה לב. קורע בבכי וממרר הזכוכיות
קור־רוח. על שמרה

הח המשפחה בני יותר מאוחר כשבאו
 של חולת־הלב אמו אותם. להרגיע לה

 היא בה. טיפלה וצרוייה התעלפה לואי
 ״אני ולנחמה: להרגיעה שניסו לכל אמרה
 שטל בטוחה אני חזקה, להיות צריכה

ידי גם הגיעו המקום אל אותי.״ מרגישה
 על־ בכוחות המאמין להב לואי של דיו

 הם במדיטציה. לעסוק והחלו טבעיים,
 בלונדון היושב שלהם הגורו אל התקשרו

 ימים שלושה כתום כי להם הבטיח וזה
הפצועה. טל של במצבה לטובה שינוי יחול

השינוי. חל ימים שלושה כעבור ואכן,
הלי באמצע נפטרה וחצי השלוש בית טל
 צדק, הגורו כי טענו לואי של ידידיו לה.

 בשעת נפגעה 'הילדה ;לטובה היה השינוי
 המוות היה עדיף מקרה ובכל במוח התאונה

בחיים. נותרה לוא לה שציפו החיים על
 את שהחרידה בזעקה פרץ להב לואי

 רק בית־־החולים. של הסיפים אמות
חזקה. נשארה צרוייה
 את קברו שעבר בשבוע ראשון ביום

 איילת- שבקיבוץ בבית־הקברות להב טל
 כל שהיתה וחצי שלוש בת ילדה השחר.
אמה. של עולמה

ביתי־׳סנווזד
!בכלא אורב המוות

 נרקומן הפך הנער
 צזם ואיבד גכדא
 איש אך — אנוש
להניב מוכן אינו

 את לי קישרו הידיים! את לי ״קישרו
 זריהן אלי הנער זועק !״בבקשה !הרגליים

במיטתו, שוכב הוא הסוהרים. אל )18(
 ומפרפר תל־מונד, שבכלא התאים באחד

מחזה חסר־מעצורים. ובכי ייסורים תוך
 אינו אלי בלילו. לילה מדי ונשנה חוזר זה

עושים שסוהריו אחרי אלא להירדם, יכול
אותו. וכובלים חסד עימו

 הנער, של אביו גילה זו מחרידה עובדה
 כא-סר בתחנת־דלק, סיכאי זריהן, שלוט

 האב כשבועיים. לפני בנו אצל לבקר בא
 ובחדר־ הרשת, צידי משני ישבו והבן

 התקשה שלום אך הכלא, של המבקרים
 שפניו בחור ישב לפניו בנו. את לזהות

 ביקש הוא בכובע־טמבל. כליל מכוסים
 אלי פניו. מעל הכובע את שיסיר ממנו

 פניו את משגילה אך כן, לעשות מיהר לא
בו־במקום. -שהתעלף וכמעט האב, נחרד —

 היו אלי של פניו לעונש. תחנונים
 לסנטר. ועד המצח מן — ענקי אחד פצע

 את אלי השפיל זאת, לו עולל מי לשאלה
 הוא בעצמי.״ ״אני חרש: ואמר עיניו
 מנהל־ אצל לראיון להתקבל ביקש כי סיפר
הת ומשנידחה, עימו, לשוחח כדי הכלא

הת שפניו עד הכלא בחצר מתרוצץ חיל
אדירה, בעוצמה בשער־הברזל נגשו

 אלי של להוריו שלחה הכלא הנהלת
לבק יבואו שלא מהם ביקשה ובו מיכתב,

 של פניו מראה :לכך האמיתית הסיבה רו.
 היה אי־אפשר כי עד מחריד, כה היד, הנער

 לזרז רק הועיל המיכתב אולם בו. להביט
 פניו מראה בעיקבות האב• של ביקורו את
 חולצתו. את גם שיסיר ביקשו בנו, של

מכו אלי של גופו כי לו גילה אחד מבט
 טריים עמוקים, וחתכים טריות צלקות סה

יותר. עוד
 עצמו חותך היה אלי כי לאב נתגלה כך

 הסוהרים. בידי שנענש אחרי בסכין־גילוח,
 את כובלים שומריו היו עליו להתגבר כדי
התרגל והוא ה-שינה. לפני ורגליו ידיו

)43 בעמוד (המשך

דוז ר ע רנ
 מורשה סוחר הינו

תנורי למכירת

ס ר ל ב
 ניתנת ״בלרס״ מפעלי אחריות

 מתוצרתם תנורים לרוכשי
המורשים הסוחרים באמצעות רק

<אורונ • הסוודר. ש

ב

ס ר ל ב

ת א * *
 טובות בידים

 אצל רק
מורשה סוחר

 לקנות רוצה כשאת
טוב,תנור"בלרס׳׳, ואפיה בישול תנור

 בחנות מוצגת כי וודאי
״בלרס״ מטעם מורשה סוחר תעודת

ר מ ת ה ה פ ו א ך ה ! ל ת ו ל ס ח מ
בע־מ* פרסום ״לב״שרוחי

ת משרד או קל ח ה —ן
לן ה ח ל ם לו 030171 ה המחירי ,־1̂׳צזראג 11

ד.ו. ד 2ל־ 23.1דד - 8
הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
לק״ג לצרכן

בל״י ת ו ק ר י
3.00 עגבניות
4.90 ר ז ג
4.55 קליפורניה פלפל
3.30 ריכרסיד יכש בצל 1
3.70 ק״ג 1 של בשקיות ארוז יכש כצל ן
3.60 החדש מיבול תפוא״ד
4.00 ק״ג 2 של באריזה ארוזים ד תפוא״

ו ר י ת פ
5.30 6 גודל זהוב תפוחים
5.90 6.5 גודל זהוב תפוחים ן
4.30 6 גודל גרנד תפוחים
5.20 6.5 גודל גרנד תפוחים
5.30 5 גודל ספדונה מזן אגפים
5.80 ת ו ג ג כ
נמכרים ק״ג 2 של בשקיות ארוזים 6 גודל וזהוב גרנד תפוחים : ה ר ע ה

לק״ג. יותר אג׳ 30ב״

י1 02.40"'1י וארוזות בתפזורת — אשכוליות 1 1
2.90 וארוזים כתפזורת — תפוזים
4.10 לימונים ן

מ.ע.מ. בשקיות קפואים פטמים ת 1 פ 1 ע
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
אג׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
אג׳ 91 + 11.39 אג׳ *3 +העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל 10.32 ל״י 1.78 +העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל ן 22.22 וגידים עור ללא הודו כשר

□ גי ד
אג׳ 76 + 9.50 בסיף
ל״י 1.46 + 18.20 ל״י 1.21 +ק״ג הצי של בפרוסות כסיף 15.15 חי קרפיון 1

השבוע במשך שינויים יתכנו

פעמיים חשוב
 השנה להוציא עומד שאתה לפני

 (ומי לחורף, לתנורים לירות מאות
 וחשמל) נפט עבור כסף כמה יודע

 יק״ש של המיטה מחמם כי תשכח אל
,01־15  כל המיטה את מחמם 8\

 10 היא שלו החשמל וצריכת הלילה
 זק״ש! ביח״ר באחריות ללילה אגורות
 זק״ש של המיטה מחממי השנה

האדומה. ה־.̂\ עם אקרילן 100$מ־

פוטו־ברנר
 אליך להעביר מקווה 1977 שנת של
 כפי שבצילום הגדולה ההנאה את

 1934 בשנת לאבותיך כבר שעשה
בחיפה.

 והשרות ביותר החדישים הדגמים ♦
 ביותר הוותיקה בחנות המקצועי

בחיפה.
היום. כל סגור שלישי בימי
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ץ פנויה שעה לך יש
!בנסיעה בעבודה, בבית,
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רומנטיים אהבה סיפורי

:הופיעו כבר
 הכל אומרות עינייך )1

 אלמוות כת אהכה צ)
 המתמרד הלב צ)
כפולים היים )4

הקיוסקים בכל להשיג

זאאח? הזה המולת ס




