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 ובאר־ ,הכרטיסים את ענורו שילמה גלית
 כשנדדה משכורת. לו שילמה צות־הברית

 ברחבי למדינה וממדינה לעיר מעיר ההצגה
 צמוד אבנר, גם איתד, נדד ארצות־הברית,

הפעוט. לאדם
ארצה, שבה ומרגלית ההצגה כשירדה

 ללימודי נרשם שם בנידיורק, אבנר נשאר
האגן. יוטה של המפורסם בסטודיו מישחק

 ב־ להשתלב ניסה מסויימת תקופה משך
ב שיחק ואף אוף־אוף־ברודוויי, תאטרוני

 רד מאמא לה בתיאטרון כמו מהם, כמה
 נוסף ישראלי צעיר של לצידו מפורסם-

 שימשה שבווילג׳ דירתו שפירא. אדם בשם
 ב־ להתארח שבאו רבים לישראלים מלון

ניו־יורק.
יש לשחקנים כפרטנר גם שימש אבנר
בניו־יורק, מישחק ללמוד שבאו ראליים

רגב שחקן
בניו־יורק וקייס חי

ה עם היה למשל כך להיבחן. להם עזר
 של לסטודיו שנבחן ורשביאק, מיקי שחקן
האגן. יוטה

ה בכורח רגב נטש שלאט־לאט אלא
 ובאחרונה המישחק, רעיון את מציאות,

כזבן. לעבוד בחר
 של הקרוב ידידו כהן, יזהר הזמר הגיב
 הידיעה, את בעיתון ״כשקראתי אבנר:

 ניו־יורק עם התקשרתי מייד !שוק קיבלתי
 לא זה לאל, תודה אבנר. עם ודיברתי

 שלנו אבנר שם. לרצוח שניסו האבנר אותו
 בניד משוגעים חיים ועושה קיים, חי,

יורק.״

חיים דרכי
ד1ע היסוד־ס דיר
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 כעצמו ירה הנבנד הבעל
 האשה את שגילה אחרי
 שירות בעת מאהב, ע=

שזו המילואים
 הנאה בבית־הדירות שהתחוללה הסצנה ו

 נל- כאילו נראתה השקט, החיפאי בפרבר
למילואים, יצא הבעל סרט. מתוך קחה !
I ,מש ותמירה, בלונדית האשה, בסיני. רחוק

 אדם השכן, של עינו את מאז־ומתמיד כר,
מנו בהידור, תמיד לבוש בגיל־העמידה,

 השכן הכרמל. בעיר ידוע מישרד בעל מס, [
 הלא־בטוח הצעיר, לבעל חד ניגוד הימה ן
מבוסס. לא מנומס, לא מזוקן, בעצמו, !

II בחדר־המדרגות. אירעה הגורלית הפגישה 
והשכן, האשד, בילו כבר ההוא הלילה את !

 ״זה הצעיר. הזוג במיטת למאהב, שהפך
האשה. הרגיעה '!״במילואים בעלי בסדר,
לו. הציקו הרחוק הבעל שגעגועי אלא

 אשתו, את לראות קצרה חופשה ביקש הוא
 ודפק הביתה הגיע בעיות. יש אם לברר

 וצריחות צעקות לפתע בקעו מבפנים בדלת.
ובחדר הדלת את פרץ עזה בבעיטה אשד,. י

 ומוכה. חבולה אשתו, את גילה המיטות י
 ישב בבוקר, שלום לו אמר שתמיד השכן,

 את אוהבת היא ״תראה, בפינה. כיסא על
 בטון לא אפילו השכן, הסביר ככה,״ זה

 כיוונו אקדחו, את שלף היסס, לא הבעל
 מפני רק מת, לא הוא וירה. עצמו אל

 שרצה באמת אבל כדור־סרק. זה שהיה
לדבריו. למות,
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ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
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