
 ב- המוכר זה מיקצוע בניו. שני עם יחד
 מסו- מחלות בריפוי עוסק ארצות־הברית,

 עמוד־ בחוליות טיפול באמצעות יימות
אקד תעודה מקנה כזה לימוד השידרה.

 פרה־ במיקצוע לעסוק ורישיון מאית,
 ביקוש יש שם בארצות־הברית, זה רפואי

מש שבהם המוצלחים לכירופרקטים. רב
ש התעודה האב לדברי רב. הון תכרים
רופא. של תואר לו מקנה בידיו
נע לאשר, נשא רוסטון של הבכור בנו

 בניו־יורק קליניקה לו פתח נוצריה, רה
ה ובנו האב ואילו שם. עובד והתחיל

 לישראל לעלות החליטו סקוט, צעיר
 לארץ. הכירופקרטיקה בשורת את ולהביא
 בישראל כי אותם, שהזהירו היו אומנם

עלו בו העוסקים וכי מוכר, המיקצוע אין
 ללא ברפואה עיסוק על לדין להיתבע לים

 בני- באו הכל למרות אולם רישיון.
 כתיירים. כשנה, לפני לישראל, המישפחה

ה כלביהם שלושת את עימם הביאו הם
למיקצועם. המיוחד הציוד ואת גזעיים,

צרותי ומכות. איומים עלבונות,
 לאולפן נשלחו כאשר החלו בישראל הם

 שונות סיבות בגלל בבאר־שבע. לעברית
 אליעזר מנהל־האולפן, עם הסתכסכו
 כרודן. לווינסון נהג האב לדברי לווינסון.

 שלישית בקומה דירה להם היקצה הוא
 כמה היו רוסטון סופיה שלגברת למרות
במדר לעלות לה וקשה רגליים, ניתוחי

 ל־ נפרדת דירה למסור סירב הוא גות.
ב בגילו הרווקים שלכל למרות סקוט,
הצ לא עברית דירות־יחיד. היו אולפן,

 מלגלגים הכל היו ולדבריהם ללמוד, ליחו
 שאפילו המטומטמים, ״האמריקאים על

 ללמוד כדי להם יספיקו לא שנה עשרים
 דרך כל אין כי גילו, גם הם עברית.״

בישראל. במיקצועם רשיון־עבודה להשיג

בע נוספו המיקצועיות הבעיות כל על
 זכה יפה־התואר הצעיר הבן. של הלב יות

 היפה. המין בנות אצל גדולה בהצלחה
 משאת היה העשיר האמריקאי הרופא
 וגם בבאר־שבע, נערות הרבה של נפשן

 נערה עם התארס אף הוא אימהותיהן. של
 אריאלה. בשם מרוקאי, ממוצא יפהפיה
ה הגיעה במכמורת לגור עברו כאשר
 גר הסמוכה בדירה אך לביקור. צעירה

 לו והועיד העשיר, בחתן עינו ששם שכן
 בין לסכסך התחיל הוא אחיו. בת את
 וגבעות הרים לסקוט והבטיח הזוג, בני
 העשירים הוריה קרובתו. עם יתחתן אם
 מפוארת, קליניקה לו יבנו הכלה של
 וילה הצעיר לזוג יכינו הם הבטיח, כך

 משאלותיהם. כל את להם ויספקו נהדרת
״הש אריאלה את להשמיץ התחיל השכן

השניים. בין להפריד והצליח חורה״,
 בן־בית הפך סקוט הביתה. השיבה

 בחברת לבלות והתחיל השכן בדירת
 וחטובה יפה היתה לא היא אולם קרובתו.

 סקוט שם. שרתה לא והאהבה כאריאלה,
עימה. להתחתן רצה לא

 רק נתגלה סקוט היה חולה כמה עד
ב נכנס הוא זה ביום ראש־השנה. ביום

מנ של דירתם אל אחרי־הצהריים שעות
 המיועדת, הכלה של הוריה קון, וורה חם

 מהם לגנוב ניסה כתב־האישום ולדברי
וסכין. מקל בעזרת'סדין, הכסף, את

ב היה לא מעולם בנו כי טוען, אביו
הד תמוה אולם בעבר. פסיכיאטרי טיפול

 לישראל, בני־המישפחה עלו מדוע בר
לע יוכלו לא כי מראש, שידעו למרות

 שבאמריקה בעוד במיקצועם, כאן בוד
ש להגיח אפשר בקלות. להתפרנס יכלו
 לפתור חשבו שאותן אחרות בעיות היו

אותם. מכירה שאינה חדשה בסביבה
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ט ד״ר  רוסטון ס. סיי ד״ר 1 רוסטון ר. סקו
 קיירוברקסיק של ד״ר

חגרית ארוגות סל הבריאות משרד ידי על אושר
קיירופרקטיק הבריאות מרכז

רוסמץ סקוט דוקטור של הכיקור כרטיס
הכלא לבית פריצה

מה לצאת כסף והלכה. גברה מרירותם
 להם, היה לא פרטי באופן ולהסתדר אולפן

 קטטות. לידי הגיעו לווינסון עם והמריבות
 על מריבה פרצה האב, לדברי אחד, יום

 כינה ולווינסון רוסטון, סופיה של מצבה
 את איבד סיי מעליבים. בשמות אותה

 של בפניו עץ בענף ונפנף רוחו קור
 המישטרה, את מייד הזעיק זה לווינסון.
 לדבריו היכהו. האמריקאי כי והתלונן,

 הוכה שם לתחנת־המישטרה, והובל נעצר
עיתו קיטעי אסף מאז השוטרים. על־ידי

ה המישטרה לאלימות המתייחסים נות
עצירים. נגד ישראלית
כ לפני שאירע זה, אחרון מיקרה

 לעזור הסוכנות את שיכנע השנה, מחצית
 עברו הם דיור. למצוא רוסטון למישפחת

ב קליניקה ופתחו במכמורת לדירה
צרותי נסתיימו לא בכך גם אולם נתניה.

הם.
מאיי שיחות־טלפון הגיעו האב לדברי

 ״ממזרים לומר: נהג מישהו יום. יום מות
לקו מכאן.״ הסתלקו עשירים, אמריקאיים

 בירר לריפוי תור וקבעו שטילפנו חות
לקליניקה. הגיעו לא מעולם פרקטי

 העושה אדם בישראל לכם יש ״והרי
לר אליו עולים כירופרקטי, טיפול בדיוק

 זהו כסף, הון מרוויח והוא הארץ מכל גל
 מדוע מחדרה. המפורסם ה,בייגל־מאכר׳

 אחרי דבר, אותו לעשות לי ד,ירשו לא
שו באוניברסיטה?״ לימודי את שסיימתי

. רוסטון. סיי אל

 לראשונה בנו, את האב ראה כאשר
 על- שנעצר בעת זה היה ד,מיקרה, אחרי

 המעשה. שלאחר בבוקר המישטרה, ידי
 לגיל ברגרסיה בנו אז היה האב לדברי
 ביקש תינוקות. בשפת דיבר הוא שבע.

 ולאחיו לאחותו וקרא ״ממי״ את לראות
 האב של בעיניו שלהם. בשמות־ד,ילדות

 מאז כך. על סיפר כאשר דמעות גיקוו
 בו מטפל לחולי-נפש, במוסד נמצא שהבן
 ומאכילו, אותו רוחץ בתינוק, כמו אביו
 היחידה ד,תיקווה כמעט. אותו עוזב ואינו

 שיבה היא לדבריו, הרופאים, לו שנתנו
 המוכרת באווירה שם לארצות־הבריח.

 יקח ״זה לאיתנו. בנו ישוב אמריקה של
באמ אבל שנתיים, או יומיים שעתיים,

 בביטחון האב אומר יבריא,״ הוא ריקה
רחמים. מעורר

 ההליכים לעיכוב בקשה הגיש הסניגור
 כרטיסי להשיג הבטיח והאב סקוט, נגד

 מישראל. מישפחתו את ולהוציא טיסה
 הכסף. בעיית היא שנותרה היחידה הבעיה

 לארצות־ מישפחתו את להחזיר כדי
דו אלפי לשלושת רוסטון זקוק הברית,

 אחרי למישפחה נותר לא כזה וסכום לר,
בישראל. תלאותיהם

 אכיש: אמר בגת, דויד השתטה כאשר
 את והחזיר ?״ אנוכי משוגעים ״החסר

עמו. בני לידי דוד
ונו אמיתי אכן רוסטון בני של סיבלם

חס אינה מדינת־ישראל גם אך ללב, גע
משוגעים. רה

 טמפוניפלייטקט
 -היחידים

דיאודורנט עם
 גם לבחירתך מציע פלייטקס רק

ם  בניחוח דיאודורנט, עם טמפוני
 בטחון תחושת המשרה עדין

ורעננות.
 מבקשת את אם

 הוא פלייטקס — מלא בטחון
עבורך. הטמפון

ם לבחירתך  עם טמפוני
דיאודורנט. ללא או דיאודורנט

טמפוני
העדין. המוליך עם
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