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 הוגדל בטוטו אחד לזוכה הראשון הפרס
■ותר! ל1הסיכויגד בטוטו י! ל׳ מליון 2ל-

בססורט ההימורים להסדר המועצה

שה חופ
וברודוס. ביהן נופש מי

ס טיסה כולל יחיו דו רו ה- תונ א א-  ת״א - ת״
 בלבד $140מ־ החל של תוספת ל״י.53

 אתונה,דלוס, יוון, באיי שייט ימי 3 לך טיחה
 פיראוס. סנטוריני, הרקליון, ;!ונוס,

 אויה ממוזגי בתאים מלא וייט-אירוח
 בוקר. מלט+ארוחת בתי !תונה
 ברודוס(שייט). נופש ימי
 +ראשונה מדרגה מלון בתי כולל ל״י 4300 ■חיר

 האי. ברחבי סיור ימי 3 ל״י4
 כולל ימינו 4 במשך שייט בוקר, :ה+ארוחת

מלא. רוח
 במועדוני עליזים בילויים לכם מצפים עצמו וי

 האי. ברחבי וטיולים קזינו לה,מסעדות
 ערב ארוחת תערך פסח) (ערב20.4ב־ וצאים

 האוניה. סיפון על יגית
 ברודוס(טיסה). נופש ימי
 + ראשונה מדרגה מלון בתי כולל ל״י 4500 וחיר

בוקר. תחת :ה+א
צמוד(שייט). דבב עם בקפריסין ימים

 אנשים). 4ל־ צמוד ל״י(הרכב 2950 זחיר
צמוד. רכב עם בקפריסין ימים
אנשים). 4ל־ צמוד ל״י(הרכב 2800 זחיר

בע״נז. התיכון הים סיורי
 ת״א ,273 דיזנגוף רח׳
455245,446902 טל.

נותנת הרוזנת ■■■
)39 מעמוד (המשך

 ״כריסטינה אייל, אומר כריסטינה,״ על
 הקשר את יודעת והיא אותו, הזכרנו ואני
לבינו.״ ביני

לרא .אייל את פגשה הופה הרוזנת
 עימם הוריו, בבית ביקרה כאשר שונה

הרא בפעם לארץ הגיעה כאשר התיידדה
 יותר. גורלית היתד■ השניה פגישתם שונה.
 וגבה- נאה לעלם הפך העשר בן הילד
 בן קצר לביקור באה היא .18 בן קומה

 לכבודה ערכו והגילעדים ימים, ארבעה
 ידידים מלבד נכחו, בה מפוארת, מסיבה
 :אייל של ואחותו אחיו שני גם רבים,
 בארצות־הב־ מישפטים הלומד )23( אביב
השש. בת מור וכן )14( וטל רית

 שש־ לשחק אותה לימד הוא בתחילה
 — מהירה תפישה לה יש לדבריו — בש

 לבקר לבוא אותו הזמינה היא ואחר־כך
 והוא מכונית, אז לו היתה בארצות־הברית.

 פלט, כאשר הטיול. לטובת אותה מכר
אמ לא ספורט, פיאט זו שהיתה במיקרה,

וכ זכרה פשוט היא דבר. כריסטינה רה
 מתנתה תהיה שזו החליטה אז שכבר נראה

לו.
 כחברתה הבילוי ועל הרוזנת על

ה אייל סיפר שנה חצי במשך
: שבוע

 טובה אשה היא נהדרת. חוויה היתה זו
 — היפים לאנשים שקשור מה בכל ויפה.

ה שאר וכל מוסיקאים זמרים, שחקנים,
 ניו־יורק. של הבוסית היא — מפורסמים

 מה להבין כדי שבוע איתה להיות צריך
 משעמם חשבון. בלי חיים אצלה. קורה

 רולטה לשחק בעיות בלי טסים בלילה?
 צי יש מהחבורה אחד לכל בלאס־ווגאס.

 המון, טיילנו פרטי. ושדה־תעופה מטוסים
 מעניינים, אנשים ופגשנו באירופה, גם

 רק אותם לראות זוכה העולם שכל כאלה
 עשיתי בטלוויזיה. או בעיתונים בתמונות,

ספר. לכתוב עכשיו יכול שאני כאלה חיים
 הגיוס מועד לפני ימים כמה עזבתי

 לברוח והחלטתי אחד בוקר קמתי שלי.
 הזאת. המשוגעים בקלחת שאשתגע לפני

 רציתי. לא אבל להשאר, יכולתי עקרונית
 שמפריעה למרות המדינה, את אוהב אני
 החינוך וחוסר הישראלית המנטאליות לי

נדחפים. צועקים, מלכלכים, כאן:
 לי יש מה אותי שאלו בניו־יורק חברים

 הם .37 בת אשה עם הרבה כל־כך לדבר
 בלי איתה לדבר יכולתי אבל הבינו, לא

במכו בסקוטלנד, ימים שבוע טיילנו סוף.
 ל־ אחד. לרגע לשוחח הפסקנו ולא נית,

 יחסינו עקרונית צעירה. נפש יש כריסטינה
 היו לגמרי. סכס חסרי להיות יכולים היו

 וזה נפשית, והבנה רוחנית השלמה בינינו
שחשוב. מה

האווארד. לבעלה הפריע לא בינינו הקשר
 לגמרי לא אבל ביחד, חיים אומנם הם

 יפה־ דוגמנית־צמרת חברה, לו יש ביחד.
 דוגמה משמשים ובעלה כריסטינה פיה.

 כל הסופר־מתקדמת. האמריקאית לחברה
 והם אצלה, הילדים שלו, החיים את חי צד

ש העיקר מישפחתיים. באירועים נפגשים
 מאושרים. כולם
אייל. של סיפורו כאן עד

הגילס
נחשב לא

 נשים גם אוהב שהוא המודה ייל, ^
 התחילה הרוזנת כי מספר מבוגרות,

 קוסמו־ בירחון כעיתונאית לעבוד באחרונה
 על היתה שם מכתבותיה ואחת פוליטן,
 הוא צעיר. וגבר מתבגרת אשה בין יחסים
 היתה לו הגברי המידע את תרם עצמו

הכתבה. לצרכי זקוקה
 לאופנה,״ הפך זה ובאמריקה ״באירופה

 לפענח מנסים ״ופסיכולוגים אייל, סיפר
 מעוניי- מתבגרת שאשר, זה התעלומה. את
 מחפשת היא הרי ברור, זה צעיר, בגבר נת
 מחפש מה אבל שחלפו, נעוריה את בו

בה? הצעיר
 לא שלה הגיל איתה, טוב היה ״לי
 מסוגלת 17 שבת מה כל בעיני. נחשב
 טוב ועושה מבינה היא ולעשות, להבין
 לא ואני האישי, ניסיונה בזכות יותר,

ש צעירות כמה מכיר אני לסכם. מתכוון
 ניסיון להן שיש עשרים, להן מלאו לא עוד
לכריסטינה.״ מאשר יותר עשיר מיני

 קשר על השניים שומרים נפרדו, מאז
 בעוד הקרובה, בפגישתם קבוע. טלפוני

 בפיאט בארץ לטייל יוכלו הם קצר, זמן
 מזה עושה לא אייל אבל החדשה. ספורט
 חשובים דברים בעולמו יש גדול: עניין
עיוו לתקן איך מחשבות כמו יותר, הרבה

הישראלית. בחברה מרגיזים תים
 מכונית?״ לי נותנת היא מה ״בשביל

 יכול לא כבר אני אוטובוס ״עם שואל, הוא
?״ לנסוע

במדינה
)40 מעמוד (המשך

 החלו עצמו, לשולחן התקרבו הם החתמה,
תוק לדרישה שהפכו פוליטיים בוויכוחים

 ״אסור הנימוק: השולחן. את לסלק פנית
 בגין!״ נגד להחתים להרשות
 במקום הרוחות הבדולח״. ״ליל כבו

 החל והאוהד הנייטראלי הקהל התלהטו.
 :שצעקו פרחחים הופיעו במקומו להעלם.
 הקומוניסטים!״ ו״הלאה בגין!״ ״בגין!

 הם ,50לכ־ הביריונים מיספר הגיע כאשר
 !,עכשיו — שלום דוכן על חזיתית הסתערו

ב הפעילים לשלושת אותו. ושברו הפכו
 גיליונות את לאסוף אלא נותר לא מקום

ולעזוב. חתימות, אלף עם ההחתמה,
 !עכשיו — שלום נכתב עליהם הכרזות

המשתו ההמון בידי נפלו ומישמרת־שלום
המדורה. סביב ורקד אותן שהצית לל

 דומים מראות שהזכיר מחזה זה היה
 האש, שכבתה אחרי רק מ״״ליל־הבדולח״.

 עכשיו לדוכנם. בטוח שלום אנשי חזרו
בטוח. שלהם השלום נראה

ש השוטרים העדיפו המהומה כל במשך
 המדורה. למקום להתקרב לא בסביבה היי
 הגיעו התפזר הסוער שההמון אחרי רק

 להם שנותר מה כל שוטרים. שני למקום
 שהת־ האפר בערימת לבעוט היה לעשות
המידרכה. על גוללה

רכי ־חיים ד
<נ1המ נלגוגה מעע*ה

 את תפסה החייזת
 והמישטרח — אשכיה;ברים

ההומור חרש את איבדה
 לאולם ושעבר בשבוע שנכנסו !הצופים

 הסרט מוקרן בו בתל־אביב, שחף קולנוע
 לשעתיים ציפו לימון, אסקימו הישראלי

 המתין השעשוע אבל באולם. בידור ישל
בכניסה. בבר להם

לסד כרטיסיהם את שמסרו !אחרי מייד
 ה- הביקורת דרך לעבור עליהם הייה רו׳

 במקום. הניצבים הג״א חיילי של ,ביטחונית
תו הג״!א אנשי נוהגים בדרך־כלל ע הי ל

ב־ חיילת הנכנסים. בגדי על בידיהם 2׳18

חיפוש* עורכת המדומה השוטרת
זעם מבוכה, 'חיוכים,

ה אצל חיפוש עודפת המישטרה שירות
בתיקיהן. בעיקר נשים,
 בצורה הג״א אנשי התנהגו שהפעם אלא
החיי לידי לביקורת נמסרו הגברים !מוזרה.

בלי הסתפקה לא זו במקום. !׳שניצבה לת
י ב־ גם יסודי חיפוש ערכה אלא גבם׳ טוף

] רי- מסתירים הם אין אם בדקה מכנסיהם,
אח כלי־משחית או אשכיהם בין ■מוני־יד

שלהם. באברי־המין רים
ה הבדיקה אל התייחסו !מהנבדקים חלק
 מזעם. רתחו אחרים בדיחה. כאל מוזרה

 החיילת של ידיה תחת שעברו תיירים כמה
במישטרה. להתלונן !איימו שערורייה, הקימו

 האמיתיות, התמונות מבויימת. תמונה *
 נסתרת, במצלמה מעשה בשעת שצולמו

בסרט. יופיעו

2119 הזה העולם©4


