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 הגדילה משך את מאריכים מסויים ליך
 אותו ומכינים קוטפים ואז וחצי, לשנה

 מתאימים חלקים בחירת על-ידי להפקה,
 את יודע אינו הוא אף לטענתו ממנו.״

 והוא החומר, הכנת של המדוייק התהליך
המיסתורי. מזקן מיידי סוכן אותו מקבל
 גווילי, החתים טיפל שבהם האנשים את

 סיפרו שבה הצהרה־בשבועה, על לטענתו,
תוצאותיו. ועל שקיבלו הטיפול על

 לחברות־ בשנית ״פניתי אומר: הוא
הנו את לבדוק להן והצעתי תמרוקים,

רב־ סמנכ״ל עם נפגשתי השאר בין שא.
 בעצמו שסבל שפירא אריה בארץ לון

 טיפול של שבוע אחרי מתקדמת. מקרחת
נוס תקופה ולאחר הקשקשים, לו נעלמו

פלומת־שיער. ראשו על הופיעה פת
 על להגיב סירב עצמו שפירא אריה
 גם תוצאותיו. ועל שקיבל, הטיפול שאלת

 של הראשי הכימאי — הולדנברג סטר
 דומה, טיפול בעצמו שעבר בארץ, ובלון
שתיקה. על שמר

 קורא לנוזל לאימפוטנציה. טוב
״.3 ״דרסה גווילי  לחומר היה ״.בתחילה ~\

 שר ,גווני־צבע אחר־כך חריף, ריורלוואי
 השיער סוגי לכל מתאים הוא וכעת נים,

 הטיפול נותן לטענתו הצבעים.״ ולכל
מו כאשר ימים, 21 אחרי כבר תוצאות _

 זד״״ רק ״ולא הראשונה. הפלומה סיעה י
 תופעות־ גם יש ״לחומר מוסיף, הוא

 תאי- על לחץ משחרר הוא חיוביות. לוואי
 היה כאבי־ראש. על מקל וכך המוח,
 לו נתתי טוב, ראה שלא אחד אדם אפילו

מצויין. רואה הוא והיום החומר את לשתות
 עזר שזה שלי, חבר של מיקרה גם היה

אותו.״ וריפא לאימפוטנציה לו !
אנשים לחפש גווילי ממשיך בינתיים

בתחנו הביטה היא המישפט. אולם
מבק ״אני :ואמרה ולאך, דוד בשופט נים
הק את להוציא יצווה השופט שכבוד שת
בחופ להעיד יכולה לא אני האולם, מן הל

 מייד הצטרף לבקשתה קהל.״ לפני שיות
י התובע. גם

 שעה אותה ישב הנאשמים ספסל על
 ביצוע לו ייחסה שהתביעה נהג־מונית,

מהרצ- הסיע שאותה בנוסעת, מעשה־אונס

גווילי מטפל
בראש מיפרצון

 עדת- שהיתה המתלוננת, לתל־אביב. ליה
 מהשופט שביקשה היא המרכזית, התביעה

הדלתות. סגירת את
 של פרקליטו לידסקי, צבי עורך־הדין
 ״אני ממקומו. קפץ הנאשם, נהג־המונית

 רשאי ״בית־המושפט הכריז. מתנגד!״
 במיקרים רק הדלתות סגירת על להורות

ב פגיעה או המדינה בביטחון פגיעה של
 ולא מזה לא אין וכאן הציבורי, מוסר
מזה.״

הטע את להשמיע ממקומו קם התובע
המת של שעדותה אמר הוא שמנגד. נות

 עתידה שהיא המיני האקט ותיאור לוננת׳
הציבור. במוסר ׳לפגוע עלולים למסור,

מוצ ״בארץ זו. דיעה על חלק לידסקי
 סצינות מיוצגות שבהם רבים סרטים גים
המת שעתידה ממה בהרבה נועזות מין,

טען. לספר,״ לוננת

כשפירא מטפל גווילי
חדש? שיער

 ״מצ- את להפיץ מוכנים שיהיו וחברות
 מיכת־ מיספר ״כתבתי שלו. מיח־השיער״

 ״והוז־ מספר, הוא בחו״ל,״ לחברות בים
הת שהנושא מאחר אליהן. לבוא מנתי
 לקבל התחלתי בעיתונים, באירופה פרסם
 ואטפל שאעזור אנשים של רבות פניות
 אחרי לגרמניה, יוצא אני השבוע בהם.

שם. הפועלת חברה עם מגעים שקיימתי
 מחו״ל, גם מיכתבים. הרבה מקבל ״אני

 יכול זה בהמצאה. שמתעניינים מאנשים
ב אנשים מאד להרבה פלא פתרון להיות
ומנשירה.״ מקדחות הסובלים עולם

פשעים
למינהו מין בץ

פט שו ה. לא ה א  ב- הביט השופט י
יו ״אולי בהתעניינות. לידסקי עורך־הדיו

 ז״ כוונתו סרטים לאיזה לפרט אדוני איל
 לימון,״ אסקימו ״למשל, מהפרקליט. ביקש
 האחרון הסרט של שמו את לידסקי פלט
 שמוצג נועז סרט ״זהו באחרונה. חזה שבו

 משום בו שיש טוען אינו ואיש בתל־אביב,
במוסר.״ פגיעה

 את קרא ולבסוף קימעה, הירהר השופט
 שסצנות־ טען הנאשם ״בא־כוח החלטתו.

 ואף מסרטים, לציבור ידועות נועזות מין
 בית- אשר לימון אסקימו הסרט את הזכיר

״בשא השופט. אמר ראהו,״ לא המישפט
וי קיימים הציבור מוסר על הגנה של לה

ומאמ פיסקי־דין נכתבו ואף רבים, כוחים
 אם היא המתעוררת השאלה רבים. רים

מתי זה ובהקשר ביצירת־אמנות, מדובר
ש פורנוגרפי, חומר הצגת לפעמים רים
 אלא האמנותית, היצירה עיקר מהווה אינו
ממנה. חלק.

 ה&דט את ראה לא השופט
 על והורה ליסוך ,אסקימו

 האוגס מישפט קידם
סגורות בדלתיים

 שלחה העדים דוכן על שעמדה הצעירה
את שמילא הקהל לעבר מהססים מבטים

 ביצירה דנים ״איננו הוסיף, כאן,״ ״אך
 שכשלעצמו עובדתי בתיאור אלא אמנותית

הצי במוסר לפגוע עלול — לי נראה —
 אני פתוחות. בדלתיים עליו יעידו אם בור

 לגבי הדלתות את לסגור איפוא, מחליט,
 בקשתה משום לא העדות, של זה קטע
 במוסר לפגיעה חשש משום אלא העדה של

הציבור.״
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