
 ליד בחורה לאנוס ניסה הוא כי
 המישטרה איש וילדיו?״ אשתו
בחיוב. בראשו הנהן

 את פגש אמנם כי טען העציר
 ישב כאשר שבת, ביום >הצעירה
 המוזג במיסעדת ילדיו בחברת

 לדבריו, בתל־אביב. בן־יהודה ברח׳
 נובח כלבו כי מישהו לו העיר

 לרחוב יצא והוא אשה, ומתקיף
לפ התנצל הוא כלבו. את והרגיע

 הד אותה להרגיע וכדי הנערה די
 היא כוסית. איתו לשתות י*ינה

ב פתחו והם קוקה־קולוז, שתתה
שיחה.
והז ילדיו את לפניה הציג הוא
 הציג שם בביתו. לאכול מינה
 ממוצא צעירה אשתו, לפני אותה
 האשה בהריון. הנמצאת אנגלי

 וכי צהדיים, ארוחת לכולם !הגישה
 כלים, לרחוץ למיטבח יצאה יאשר
תמו כי האורחת עם הסכים הוא
 במגע איתו תבוא שקל 500 רת

מיני.
ב שיק לה נתן הוא לדבריו,

 התביישה שהיא וכיוון זה, סכום
 הזמין הוא בדירה זאת לעשות

לאש ואמר הגג, על לעלות אותה
אוויר.״ לקחת עולים ״אנחנו תו:

התנש הם הגג על עלו כאשר
 את לקיים עמדו כאשר אך קו.

המתלו לו אמרה המושלם המגע
 ב- מפיטריה סובלת היא כי ננת

,את לה: ״אמרתי איבר־המין.
בחז השיק את תביאי מלוכלכת,

 נטל אז !״עלי תעבדי לא את רה,
 * וקרע בחזרה השיק את הגבר
אותו.

 של ואשתו לדירה, חזרו השניים
לכ לפני לצעירה נתנה בן־יעקב

, סנדלים. זוג — מתנה תה
נג התלוננה שהיא חושב ״אני

 את ממנה שלקחתי כעסה כי די
הת כאשר הגבר הסביר השיק,״

 שהנערה יומיים אחרי לו ברר
 בה עשה שהוא במישטרה התלוננה

לאונסה. וניסה בכוח מגונה מעשה
ה שני טענות את ששמע אחרי
 שתי כי השופט החליט צדדים

 בעיניו, תמוהות יחד גם הגירסות
 למשך הגבר את לעצור והחליט
 למיש־ לאפשר כדי ימים שבעה

 * היא למי ולהחליט לחקור טרה
•מאמינה.

אדם דרכי
ה ד ה חו * הג

 ?כגוב :דה: החיי?
 אוטובוסים

קרובות ?עיתים
האוטו בעניין אתה שוב ״זה

 זיו ראובן השופט שאל בוס?״
 מולו שניצב הצעיר החייל את

 ״זה למעצרים. בית־המשפט באולם
 לא עוד אוטובוס? אותו בעניין
 את השופט שאל זה?״ עם גמרנו

נציגת־המישטרה.
 מדובר כי וענתה חייכה התובעת
 החייל שוחרר רק אחר. ,באוטובוס

או גניבת באשמת אחד ממעצר
 וכבר רישיון, ללא ונהיגתו טובוס
נוסף. אוטובוס בעניין נעצר

 להביאו צריד כי לי ״נראה
השו אמר פסיכיאטרית,״ לבדיקה

 ״כמה הצעיר: את ושאל פט,
 ? אוטובוסים גנבת כבר פעמים

 לא זה כאן לי, לספר יכול אתה
 אבל המעצר.״ רק זה המישפט

 אוטובוסים נטל כי התעקש הצעיר
 הובא שבהם במיקרים פעמיים, רק

זיו. השופט לפני בעבר

 משופט ביקשה נציגת־המישטרה ^
 יום, 15 למשך החייל את לעצור

 כתב- נגדו תגיש שהפרקליטות כדי
 ותע- מעצרו תקופת תוך אישום

 בטרם הפעם ייענש כך לדין. מידו
נוסף. אוטובוס ויגנוב ייצא

 את לשלוח החליט ביודהמישפט
 הסתכלות, בתנאי למעצר הצעיר

 יש אם לקבוע יהיה שאפשר ,כדי
נפשית. בעייה לחייל

2307 הזה העולם

ת: רי ב ה ח־ צו ר של הכסף איפהא
 באוגוסט מת פרסלי, אלווים האמריקאי, הזמר אליל

 היה הונו שמרניות, הערכות לפי מופלג. כעשיר 1977
 שלו עובר־ושב בחשבון דולר. מיליון 250מ־ קטן לא
מזומן. בכסף דולר ממיליון יותר היו

 עד הנמכרים תקליטים, 700מ־ יותר פירסם אלווים
 הון- פארקר, טום לסוכנו, ומכניסים העולם, בכל היום.
עתק.

 מאוד. הצטמק אלוויס של שעזבונו העובדה תמוהה לכן
 לא הבאה השנה שבסוף טוען ליסט אנדרו העיתונאי

 אלוויס של חובו אחת. אגורה אפילו בעיזבון תישאר
 בכל הכוללת היתרה על עולה למס-ההכנסה המנוח

חשבונותיו.
 ידוע היה שאלווים נכון קבוע. כאורח מסומם

 ברחובה סיור ערך שנים חמש לפני היתרה. בבזבזנותו
 בתוך קאדילאק מכוניות 14 ורכש ממפיס, של הראשי

 ברחוב, שטיילה מקומית, יפהפיה הפתיע הוא שעות. כמה
 עליה. החביב בצבע קאדילאק מכונית במתנה לה והעניק
 ארצות־ רחבי בכל טיסותיו לתכשיטים, היתרה חיבתו
 הנדיבות ומתנותיו שלו, הפרטיים במטוסי־הסילון הברית

 הון לו עלו אותו, שסבבו בטלנים של עצומה לפמליה
 אלוויס את להביא כדי היה לא אלה בכל אבל תועפות.

 בניצול פארקר טום את מאשימים ידידיו לפשיטת־רגל.
 ואף כספים בסחיטת אלוויס, של חולשותיו של ציני

גדולות. במעילות
 פלילית חקירה פתיחת על הורה בממפיס בית־המישפט

אלוויס של מחלתו בניצול הואשם הוא פארקר. נגד

פרם?י זמר א?י?
בהוליווד כמו

 עתה המשתפים המוג׳אהדין, לוחמי תבעו לאחרונה
 את באיי־סאדר, איראן, של הגולה נשיאה עם פעולה

סבו שלהם האידיאולוגים האיית־אללה. של התפטרותו
 בקרב גם זעם, נגדם לעורר עלולה להורג שהוצאתו רים

תומכי׳הם־בכוח.
 יורשו. את בחר כבר חומייני קר־דוח. רוצח

 מולה נחשב )57( מונטאזארי חוסיין־עלי האיית־אללה
 עזה. התנגדות עורר ומינויו חבריו, בקרב יחסית זוטר
 המונים לרוצח וגם מאוד, פוליטי דת איש נחשב הוא

באיראן. להורג ההוצאות מסע את להחריף העלול קר־רוח,
 האיית־ עומד מונטאזארי של למינוי האופוזיציה בראש

 דת), אנשי לחמישה רק השמור (תואר הגדול אללה
 חומייני של לחביבו התנגדותו שאריאת־מאדארי. קאזאם

 במאסר־ למעשה, נתון, הוא נגדו. תקיפים צעדים גררה
 הצהרת־מחאה לפרסם שאריאת־מאדארי העז השבוע בית.
 הכריז הוא להורג. וההוצאות המאסרים גל נגד בוטה

לדרכון. בבקשה רשמית ופנה איראן את לעזוב שבדעתו
תביא לא חומייני שפרישת סבורים התומכים רוב

ו 0*111 י י ק

 יגבירו יורשיו באיראן. האיסלאמי המישטר להתמוטטות
 דיפלומאטיק לה־מונד פרשני לדעת הדיכוי. צעדי את

 שיבטיח מעצמות־העל, שתי בין אינטרסים איזון קיים
 הסובייטים גם ארוכה. לתקופה האיסלאמי השילטון את
 כדי באיראן, בסטטוס־קוו מעונינים האמריקאים וגם

 באפגניסתאן ברית־המועצות של האיטרס את להבטיח
 הפרסי במיפרץ ארצות־הברית של האינטרס ואת מזה,
מזה.

נשק תוניסיה:
סם מהדוד

 תפקיד תוניסיה שיחקה לא אחדים חודשים לפני עד
 הישיש, הנשיא המרחבית. בפוליטיקה במיוחד חשוב
 הראשון הבכיר המדינאי אומנם היה בורגיבה, חביב

אז וזכה — בישראל להכרה שהטיף הערבי בעולם
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□ היוני
 על הסיפור אוז

מכירים.
שזה היא הצרה

 ו הבריטי השבועון
 ראש־ של מילחמוזו

 פאה הסעודי הנסיך
 נראו שבה קאטורה,

 הלור הבריטי, החוץ
על זעמו שופך בגין

 גינויים של לקיתונות
רחוקות. לעתים רק

 בין דולרים. מיליוני עשרות של בסכום כספים לגניבת
 תקליטי להפצת הזכויות כל את פארקר מכר השאר
 התמורה, מחצית את אר־סי־איי. הענק לחברת אלוויס

 בשאר לכיסו. פארקר שילשל דולר, מיליון שני בסך
 עבור קיבל עצמו הזמר ואילו מס־הכנסה, שילם הכסף

דולר. ממיליון פחות חייו, מיפעל כל
 למיטתו. תקופה באותה מרותק היה עצמו אלוויס

 שהוא טוענים ורבים החולה, בזמר אישית טיפל פארקר
 יותר או פחות באורח מסומם, יהיה שאלווים לכך דאג

 הזמר מת טובה, הוליוודית דראמה בכל כמו קבוע.
 העצומה בהערצה כלל מבחין ואינו אומלל כשהוא

 הפשע בדבר הישן הפתגם שגם מסתבר כעת שמסביבו.
 המנהל נגד ומופנה וקיים שריר עדיין משתלם שאינו
 בארצות־הברית עצומים הדים מעורר מישפטו הנוכל.

בפועל. ולמאסר להרשעה מצפים העיתונאים ורוב

חומייני :איראן
לפרוש עומד
 איראן, ששליט לאחרונה טוענת האירופית העיתונות
 מתפקידו. לפרוש עומד חומייני, רוח־אללה האיית־אללה

 מוחלטת. מתשישות סובל שחומייני מוסרות מטהרן ידיעות
 בבדידות הזמן רוב ושרוי לתפקד לחלוטין הפסיק הוא

 נאמניו, של כבד מישמר תחת חי חומייני קום. בעירו
להורג. להוציאו שלא המוג׳אהדין מחתרת הבטחת חרף

כיבוש :פלסטין
ד י א מ

 תוך בגדה, הדיכוי צעדי שבהחרפת האירוניה
 כראש מילסון מנחם הפרופסור של מינוי כדי

הפלסטינים. מעיני נעלמה לא שם, האזרחי המינהל

 האנגלית, בשפה הפלסטיני השבועון רואה כך
 את הצנזור, בפקודת השבוע שנסגר אל־פאג׳ר,

 האקדמיה איש של האנטי־אקדמית פעולתו תחילת
הכבושה. ארצם מושל שהפך

 אחדות שנים לפני
 א מועמר לוב, שליט

 ש המדינות, שתי בין
שהשאיר גדול ברעש

 היה לא בורגיבה
 ש? בזמן קמפ־דייויד.

 ב מעטות לא יוזמות
 העולם בכלי־התיקשורת

 פנימיות בבעיות גיבה
 דיכ| שביתות, רעועה,

 בזכויות־ בלתי־פוסקות
 ה שבורגיבה, סבורים

 : ושתוניסיה הסניליות,
הדחתו. או

אווירית רכבת
 של ומשטרו תוניסיה

 שי התקיפה הגלובאלית
 להביז לוב, את לבודד

 הר בחשאי, לנפילתו.
 רכבת ארצות־הברית

 מתוח נשק של עצומות
 ז מידע להעלים כה, עד
בי בתוניסיה עסקה לא

 מערביי מקורות לפי
 כמו לבורגיבה הברית

 בש לתוניסיה שסופקה
 ? תוניסיה את להפוך
 צבאייב מומחים לדברי

 ל קד׳אפי את הזו אית
האנטי־סודאנן התעמולה


