
ו ג׳ינס (בסיכנסי דולצין אנטשנחה מי גאלנו□ תמונות
 עם משובצת, בוקרים בחולצת

:האמצעית בתמונה מעיירות־הפיתוח. באחת בעלה עם שערכה בסיור וידידה, אלון בנה

 דולצין, אריה :משמאל בתמונה באילת. המלונות באחד חופשה מבלים דולצין ואריה אנט
 אריה בעלה, את הכירה אנט חמש. בן כשהיה אלון בנו עם משחק אמבטיה, בחלוק
באולפן. עברית ללימודי להתקבל במטרה בירושלים הסיוכנות למשרד באה כאשר דולצין

ש פחדתי קטלנית. תאונת־דרכים
ההזדמנות. את מבזבז הוא

 מהתגובה הששת לא •
בעלך? של

 אמרתי לא יכעס. שבעלי ידעתי
ושלח המיכתב על מילה לדולצ׳ין

 לא הוא פוסט. לג׳רוזלם אותו תי
ג׳רו־ הפירסום. ערב עד דבר, ידע
 את לפרסם תחילה. סירב פוסט זלם

 מפרסמים שלא בטענה המיכתב,
להם: אמרתי פתוחים. מיכתבים

 אצלי היה העורך, ראט, ארי ״מר
 ואני מכירים ואנחנו בארוחת-ערב

 המיכתב.״ את לו למסור מבקשת
 טיל- שנכנסתי איך הביתה. והלכתי

 ואמרה בעלי של המזכירה פנה
 ורוצים פוסט מג׳רוזלס שטילפנו

 אם אותי שאלה היא שלי. תמונה
ש ועניתי בעיתון, עלי כתבה יש
אמ היא בעיתון. שלי כתבה יש
 לדבר רוצה בעלך כך, ״אם : רה

אתך.״ ד
 ראט ארי טילפן אחר־כך

 המיב- את מעריך שהוא ואמר
 שוב ושאל בולט מקום לו ויתן תב
לפרסם רוצה שאני בטוחה אני אם

 מיכתב יהיה זה כי המיכתב, את
 הוא לבעלי, זה את אמרתי פיצוץ.

 הוא אם אותו שאלתי מאוד. כעס
 סירב. הוא אך העתק, לקרוא רוצה

 ה־ את בעלי קרא בבוקר למחרת
 אתה ״מה אותו שאלתי מיכתב.
 כתוב ״המיכתב ענה והוא חושב״
יפה״.
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פיטריה״
 תגובות קיבל הוא היום משך ף•
י  אחר־ קצת. ונרגע חיוביות, ״
ב כותרת. לעלי אותי הזמינו כך

 העברית בגלל לא, אמרתי התחלה
 צחוק לעשות רציתי לא שלי.

התח עם נפגשתי לבסוף מעצמי.
אותי. שיכנעה׳ והיא קירנית
ץ בעלך הגיג איך •

 שגיאה. עושה שאני אמר בעלי
 עלי, תצחק הארץ שכל אמר הוא

העב בגלל בדיחות עלי שימציאו
 אמרתי אתחרט. ושאני שלי, רית

וזו ציבורית אישיות לא שאני לו

חו שאני מה את להגיד הזדמנות
 לא צחוק ממני יעשו ושאם שבת,

 אני מזה. מתים לא לי, איכפת
שימצאו עד בבית, שבוע אשב

ממנו. לצחוק אחר מישהו
ב־ הראיון היה איך •
ץ כותרת״ ״עלי

המנ עם שלי הראשונה הפגישה
 בקפיטריה היתר. אגמון יעקב חה
 התרשם לא הוא הטלוויזיה. של

שהוא רושם עשה בכלל, ממני.
 המיב־ את כתבתי אני שלא חושב

חו לא ״את לי: אמר הוא תב•
חיי איש־ציבור של שאשתו שבת

אמר ״1 בעלה של בצל לחיות בת
 אבל אדוני, לי ״תסלח לו: תי

פיטריה.״ לא אני
ראש■ עם נפגשת האם •

ה• פירסום אחרי הממשלה
ץ מיבתכ״הפתוח

ואפי פעמים, כמה אותו פגשתי
לקאהיר. ביחד נסענו לו

 מתייחס הוא ואיך •
ץ אליך
שהוא כמו אלי מתייחס הוא או,

 חן מוצא 5 שי דבר לכל מתייחס
 כאילו עצמו עושה הוא בעיניו•
 המיכתב, את כתבתי לא מעולם
היד. את לי ומנשק
 אליך מתייחסת ואיך +

ך כגין עליזה הגכרת רעייתו,
אלי. מתייחסת לא ביכלל היא
הנור הילדה את האם •
הרש הארוחות ׳נזל אית

ץ מיות
 ל־ הולכת אני וחלילה. חס לא,

 ארוחות־ערב, עושה ארוחות־ערב,
אומרת ולא בובה כמו מתנהגת

מילה.
 בע־ עם חיה את איך <•
 ה* חושבים כששניכם לך

ץ היפך
 רק ככה. גר אחד כל ו איתך מה

 אותו חושבים סיאמיים תאומים
הדבר.
 תפקידך מתבטא כמה •

? דולצ׳ין של ברעייתו
 — אורחים לקבל צריכה אני

עצמי. את משלה לא אני ולהתארח.

 מוותרים היו אנשים מאוד הרבה
ב הוזמנתי לא חברתי. על ברצון
 ל- לנסוע בגין על־ידי אישי אופן

 להשאיר מעדיף היה הוא קאהיר•
 אני אירועים בכאלה בבית. אותי
 אומרת ולא שותקת כלל בדרך
מילה.
 תקרית על דעתך מה •

? ככנסת ביטון־מנדלכיץ׳,
 יוסף ביטון צ׳ארלי ח״כ בשביל
 זה הוא — המימסד הוא מנדלביץ׳

 הקלות, מכונית. דירה, שמקבל
 אם ביטון. את מרגיז וזה חגיגות•

 ובנימוס בשקט זה על ידבר הוא
 מכיר הוא לו. יקשיב לא אחד אף
 אגרסיבי להיות אחת. דרך רק

 למה מקשיבים כך רק ולצעוק.
לאמר. לו שיש

 סנדל־ על דעתך ומה •
כיץ׳?׳

סימפאטי. לא הוא
 יאהבו לא אנשים הרכה •
האלה. הדכרים את
1 הממשלה חברי יאהב, לא מי

)60 בעמוד (המשך

 שהבידוד סימן מתחממת הדוד מעטפת אם תקין. הדוד אם בידקו
 דרגת את להוריד מומלץ לשוא. חום מאבדים ואתם גרוע

 עד לשעה הדוד את הדליקו מעלות. 60לכ־ הדוד של התרמוסטט
 חמים. למים זקוקים אתם בה לשעה האפשר ככל קרוב שעתיים,

הדרגתי. באופן החימום זמן את הגדילו לכם מספיק לא זה זמן אם
לחסוך תוכלו כמה
 יכולה הצריכה ליום שעות 6כ־ דולק הדוד בה בדירה
 בעזרת שקל. 189כ־ שמחירם לחודש, קילוואט־שעה נ70לכ־ להגיע

 החדשית החשמל צריכת את להוריד תוכלו שציינו החסכון פעולות
 בחודש. שקל 63 עד 31כ־ שמחירם לחודש קילוואט־שעה 90 עד 45לכ־
לחודש. שקל 160כ־ עד לחסוך תוכלו כך

שמש דוד
 השנה ימות במרבית החשמל הוצאות את לכם יחסוך שמש דוד

 אתם אם תשלום. בלא עבורכם, המים את השמש תחמם שבהם
 לכם כדאי ביום, משעתיים יותר מים לחימום חשמלי דוד מפעילים

 ישן שלכם הדוד אם גדלה הכדאיות שמש. לדוד מעבר לבדוק
 חדש. דוד לרכוש תיכננתם ובלארהכי

 חיסכון,-8810 לת.ד. הסברה עלוני לקבלת אלינו לפנות גם תוכלו
 משרד של הייעוץ מלשכות אחת לכל או 31087 מיקוד חיפה,

האנרגיה.

לישראל החשמל חברת והתשתית האצמיה משרד
אנמיה. לסימור המינחל

יחסר. חסוך־שלא חשמל, שיש סוב
פריליך - ורשבסקי

227159 הזה העולם


