
 פוחדת והיא גט לה לתת מוכן לא הוא
 איתו.״ ולדבר אליו להתקשר
 כפקיד־קבלה העובד ),27( גטה לברוך

 מזה לגמרי שונה סיפור תל־אביבי, במלון
 שש כבר מאורסים ״אנחנו אשתו. של

עצוב. בחיוך ברוך סיפר שנים,״
 שנים שש לפני לארץ ברוך כשעלה

 עבר כך ואחר באולפן, ללמוד מייד החל
 כאשר תדמור. במלון פקידי־קבלה קורס

 חודש כל לשלוח החל לעבוד התחיל
 לעלות עליה שיקל כדי לארוסתו, דולר 100

 באמצעים, לדבריו, חסד, לא ומאז לארץ.
 לתל־אביב, ירושלים בין מתרוצץ והיה

 לכל מיכתבים וכותב השונים, במישרדים
 לו. לעזור היה שיכול מי

לבקר ברוך בא לארץ רבקה כשהגיעה

 את למצוא רבקה מנסה
 מסדרת היא בתמונה מקומה. 111111^
ולחברותיה. לה המשותף בחדר מיטתה, את

 לבשל נאלץ וברוך לישון, והולכת פן
לשול אליו להצטרף לה כשהציע בעצמו.

 אדם לדירה הביא לו בצר מסרבת. היתה חן,
 המקרר, את לו והראה ביניהם, שיתווך
 לדבר סרבה רבקה אך כל־טוב. מלא שהיה

הבית. את יצא והלה היושר, מליץ עם
מהעבודה, ברוך כשחזר בערב, למחרת

 לוד במישטרת בבית. אשתו את מצא לא
 ״הלכתי בנפה. נמצאת היא כי לו נודע

 אותי שאלו והם ברוך, השבוע נזכר לשם,״
 אמרו והם הכל את להם סיפרתי קרה. מה
 נסתדר לא ואם לחודש, הביתה לחזור לה

הת היא היום מאותו לעזוב. יכולה היא
 החודש, סוף עד הימים, את לספור חילה

מהאול אחד יום חזרה הספירה וכשנגמרה
באחת. במקום הצהריים אחר בארבע פן

״והש ברוך, טען למקלחת,״ הלכתי ״אני
ש לירות, 2000 השולחן על בתיק ארתי

 לא כשבאתי חוב. לשלם מהבנק הוצאתי
 גיליתי ברחה. שוב היא הכסף. את מצאתי
 אותה והחזרתי ביפו למישפחתה שהלכה
 במקום אבל בתיק, אצלה חיפשתי הביתה.

 שבו לקרוביה מיכתב שם מצאתי הכסף
להת לא לי אמרתם ,אתם להם: כתבה

 להישאר לי אומרים אתם עכשיו איתו, חתן
ממנו.״ להיפרד לי תעזרו איתו.

״למען
שלום־בית״

ם מחרת ךי1 מה־ חזרה לא היא היו
 ושאלתי למנהלת הלכתי אולפן. /
 שאין לי אמרה המנהלת רבקה. איפה אותה

 וכך מחר. ושאבוא איתי לדבר זמן לה
 והיחד, אליה, באתי העבודה אחרי עשיתי.

 לחכות לי שאמרה סוציאלית עובדת שם
 ממישטרת פתק ומצאתי הביתה חזרתי בבית.
חק והשוטרים באתי, לבירור. לבוא חולון

ש להם אמרתי לה. הרבצתי אם אותי רו
ו בשקט בבית לחכות לי אמרו הם לא.

ה חזרתי ״שוב תעשה. היא מה לראות
 י אותה לקחו לאן חזרה. לא היא אבל ביתה
 — לעשות יכולתי אני מה 1 היא איפה

הבחו חיכיתי. כמה יודע אלוהים חיכיתי.
 אני לכן שלי, החיים כל היא הזאת רה

 עבודה.״ לא זה העבודה גם קשה. בדיכאון
 לי אין מזה. אולקוס קיבלתי כבר זה,

 שתבוא לה חיכיתי הרבה כך כל מזל,
 להביא אמצעים וחיפשתי ודאגתי, לארץ,
 אם בבית. לא היא ועכשיו לכאן, אותה

 הכל. לה אתן שלום־בית, למען תבוא היא
 הארץ.״ את אעזוב אולי תחזור, לא אם אבל

החי- למישרד רזניק רות פנתה בינתיים

נקיון תורנות ויש קבוע, סדר־יום על מקפידים במעון ^11111^1 011171
בן־אליהו לעדנה עוזרת מימין) (שלישית רבקה ובישול. 110.4111

לבאזר. מוצגים להכין מתנדבת מימין), (שנייה פרנס קרלה ואם־הבית, מימין), (ראשונה

בעפולה. אותה
 לחתונה. תאריך וקבע לרבנות הלך ברוך

 באה ״פתאום סיפר, מוכן,״ היה ״כשהכל
 להתחתן. רוצה לא שהיא ואמרה רבקה
חתו אירגנתי אותה. לשכנע הצלחתי בסוף

 50ב־ בתל-אביב, הילטון במלון גדולה, נה
 היה נהדרת. שימלה לה וקניתי לירות, אלף

 היא ימים, שלושה אחרי פתאום, נהדר.
 בפרצוף.״ הטבעת את לי וזרקה

 הסבר שום רבקה נתנה לא ברוך לדברי
 סרבה היא אליו. ביחסה הפתאומי לשינוי
מהאול* חוזרת היתד, לקניות, ללכת אפילו

 לימודים, מקום לרבקה לסדר כדי נוך,
 שמוכן חינוכי מוסד היום ״אין לשווא. אך

 אם אפילו נשואה, או גרושה אשה, לקבל
 היא בשבילם כי קטנה, ילדה עדיין היא

 תחזור לא ״אם רות. סיפרה נשואה,״ אשה
 לחזור רוצה אינה והיא לבעלה, רבקה
 היא בגורלה. יעלה מה לדעת אין אליו,
 היא ארצה. הגיעה עכשיו ורק ילדה, עדיין

 עצמה, בכוחות דירה לשכור מסוגלת לא
 חברה אינה שבמעון הנשים חברת ואילו

 רואה אינני אך בגילה. לבחורה מתאימה
מוצא.״ ללא כדרך נראה וזה פיתרון,
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 האיכות טיסו־שעון
והיפים היפות של

ר לכל חינם שי חבוו  היופי ,מוצר חונה-
ספארי. בתיק רובינשטיין הלנה של
ח1ח!נ316ח! 1־1616ח3 ט

שלה קןןךגן טיס! ושטוו ילינה תיהיופי,דור מלכת
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המלאי. אזילת טד המבצט תוקף

שניה) (רשימה במבצע -המשתתפות חנויות
ד שדו ע .6 האשכול שפינר, ז א ב ש ד־ א  מיקאדו, ;״אגד״ תחנת חרמן, : כ

ש !.38 קק״ל מרקוכיץ, ;209 קק״ל מ ש ־ ת ם מסחרי. מרכז ויזל, ו בי י ־ ת  :כ
 פטמן, ; 47 שנקר כץ, :חולץ .76 בלפור קונפורמי, ; 49 בלפור רח׳ כלנק,

ה .64 סוקולוב פ  שמריהו כוטכול, ; 9 הנביאים אדלר, ; 2 הרצל ארית, :חי
 קאופמן, ; 5 הרצליה פניץ, ; 50 הרצל מילר, ; 7 הרצל כינ־בן, ; 10 לוי

פו עצמאות. רח׳ שושני, ; 30 הרצל קרומהולץ, ; 13 הנביאים  שד׳ אלקלעי, :י
 תמר. גן — עליה גבעת קונפורמי, ; 34 ירושלים שד׳ סמואלוכ, ; 45 ירושלים

שלים  ;ב׳ קומה ,97 יפו — כלל מרכז מיטל, ; 10 ג׳ורג׳ המלך כיידא, :ירו
 תכשיטי ; 8 ג׳ורג׳ המלך עחרנטל, ; 12 העתיקה פמיר, ; 7 המלכה הלני מלצר,

ה .55 יפו נוי, רי ה  ; 8 חנות ״אגד״, תחנת המפיץ, ;ממלכתי שיכון אילוביץ, נ נ
ה .63 וייצמן שמושקו, תני  ; 22 הרצל צכי, פרבר ;היהלום פינת עטיה, ו נ
ה האור. רוזנברג, ז עכו .8 העמק שער שטטלר, מונ ש ת־ רי  שמעון נ ק
לציון חרמון. קולנוע ליד אוליאל, שון־ א  ארצי, תכשיטי ; רוטשילד אלנר, :ר

ת .35 רוטשילד בו חו  : רמלה .194 הרצל סולומון, ; 178 הרצל אהרונסון, : ר
גן .100 הרצל פרידמן, ת־ מ ב .54 ביאליק ליכט, :ר בי א ־ ל  בן־ דידאט, :ת

 סוקולובר, ; 19 העם אחד סכו, ; 125 בן־יהודה לנגר, ; 77 אלנבי וולף, ; 11 יהודה
 בן־ קאשי, ; 90 אלנבי קאשי, ; 135 דיזינגוף עטרת־פז, ; 42 בנימין נחלת
.79 אלנבי שירז, ; 48 אלנבי ויכמן, את שור ; 26 יהודה

הארץ ככל לצרכן והמשכיר שק״ם חנויות

עמיחי איתן
^/ הדברת * ם. קי י מז

 להדברת מומחים
 עש עץ. תודע׳
ובגדים. ספרים וחדקי
 2272 ד ת .18 מודיטץ רח׳ רבזת-גן.
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