
 הבלוז גיטרת אמן
 גרוסמן סטפן והרג־טיים

בישראל להופעות

 עתה המגיע גרוסמן סיטפן הגיטרה אמן
 המאורגנות אמן״ ב״ביתת להופעות לישראל

 גחוש ידוע גיטר־סיטי, הגיטרות חנות ידי על
 הגיטרה נפגעה פעם שלו. המיוחד ההומור

 את לקבל כדי הביטוח לסוכן פנה והוא שלו
 לא הוא כי לו אמר הסוכן הביטוח. דמי

 שהיתה כמו ממש גיטרה אלא כסף יקבל
 לו שאמר הראשון הדבר הפגיעה. לפני לו

מיד תבטל כך ״אם :היה גרוסמן סטפן
לאשתי״. שעשיתי החיים ביטוח את

נה:1חע סוף עכשיו-במחיו
18.12.81 ה- עד רק מיוחד! מבצע

כוללת: הנופש הבילת
לאילת ושוב הלוך טיסה

ירושלים / מת״א

כוכבי□ 3 במלון ארוח
לילות) 2(ימים 3

ה במלונות  הירח בקעת או אמריקנ
שקל, 190 של כוללת תוספת כוכבים 4 מלון

אילת גלי האדום, הסלע נפטון, קיסר, במלונות

 המלך כיד בוקר ארוחות
שייח א לשאר□ מאילת -טיול חינם

מדריך ובלווי אויר ממוזג באוטובוס וחזרה
צמודה א!ויס חינם-מכונית

15.12.81 עד בתוקף — לשארם הטיול במקום ימים 3ל־
וביטוח). קילומטראז׳ כולל (לא

ם בחדר למשתתף הנופש חבילת מחיר • מו מיני משתתפים) שני זוגי(
מחיר בתוספת להארכה אפשרות •

ת כפוף - הרכב קבלת • הג רכב: השכרה לתקנו  רשיון ובעל 2 3 גיל מעל לנ
לפתות. שנה בתוקף

ארקיע: בסניפי והזמנות פרטים
 .053־23644• נתניה ,04־643371 • חיפה ,02־225888 • ירושלים ,03־413223־4־5• ת״א

הנסיעות. סוכני כל ואצל

בחגויור!פרטים

במדינה
אדם דרבי

הומו להיות טעות
התעללו השודדים

 ממנו סחטו כהומוסבסואל,
בארון♦ אותו וכלאו בסף

ו כשלנו מתירנית בתקופה גם
 תל־אביב, כמו מתקדמת בעיר גם

 ההו־ של חייו מאוד עדיין קשים
 מוצאים כאלה אנשים מוסכסואל.

קורב קרובות לעיתים עצמם את
 לרצח ואף לסחיטות לגניבות, נות

אכזרי.
 מ־ בנם רק ניצל ,41 סמדג׳ה, רב

 כתב־האישום דברי לפי סכנת־רצח,
 לבית־ חן דבורה התובעת שהגישה
נטיו בתל־אביב. המחוזי המישפט

 הביאו סמדג׳ד, של המיניות תיו
 צעיר עם אינטימי לקשר אותו
 זמן שמו. חילו אמין ,19 בן ערבי

 ביחד, השניים התגוררו אף מה
 ב־ סמדג׳ה של המפוארת בדירתו

חי עזב אוגוסט בחודש תל־אביב.
הדירה. את לו

 חודשיים כתב־האישום, לדיברי
 צעיר עם קשר חילו קשר אחר-כך

 בחודש סמדג׳ה. את לשדוד יהודי
 באו חצות, אחרי השנה, אוקטובר
ו לדירה בסכין חמושים השניים
הד את שיפתח מסמדג׳ה ביקשו

 את רוצה הוא כי אמר חילו לת•
נפ כאשר בדירה. ששכח מסמכיו

 על השניים התנפלו הדלת תחה
 בצמר־ פיו את סתמו בעל״הדירה,

כספו. את ודרשו גפן
 נתן והמפוחד הכבול הגבר

 אך בידו, שהיו שקלים 600 להם
בסכו הסתפקו לא הם צחקו. הם

כס כל את רצו הם פעוטים, מים
באג היכוהו בו, התעללו לכן פו.

 הסכין את ליבנו ואחר־כו רופים,
 של בגופו כוויות בה ועשו באש

 את קשרו עייפו, כאשר סמדג׳ה.
בדירה. בארון וכלאוהו ידיו

ף וכ לישון הלכו הם קל. טי
במלאכ המשיכו התעוררו, אשר
 שעות -למשך כלאוהו שוב תם•

 קשורות כשידיו החשוך, בארון
 המשיך כאשר צמר־גפן. מלא ופיו

פת למיטבח, משכוהו להתעקש,.
 ראשו את ודחפו ברז־הגז את חו

הדולף. המיתקן לעבר
 כזה טיפול של וחצי יום אחרי
 ללכת הסכים הוא סמדג׳ה. התרצה

 ברחוב לבנק־דיסקונט השניים עם
ולהו חשבונו, מצוי שם פינסקר,

 אלף 40 — חסכונותיו כל את ציא
 חילו לחילו. ומסרם — שקלים
הקטין. חברו עם בכסף התחלק

 הוא סמדג׳ה כי שראו השניים,
 ימים אחרי לביתו חזרו קל, טרף

ה מערכת את גם ודרשו אחדים
 אוצר ואת שלו היקרה סטריאו

 חשש אלה, כל למרות תקליטיו.
 למישטרה לפנות סמדג׳ה עדיין
הומוסכסואל. היותו בגלל
 עלול גורלו כי שהבין אחרי רק

 למיש־ לפנות יהסס אם להיחרץ
וה שקרה מד. על התלונן טרה,

למישפט. ומחכים נעצרו שניים

שפט !מי
המר הקרמבו

 לגבר מעצר ימי־ 11
כ״קרמבו״. ילד שכיבד

 אני כלום, מבין לא כבר ״אני
 קמאל אמר משוגע,״ שאני חושב

ה המעצרים. לשופט ,40 מג׳לדה,
מ דבריו את שתירגם תורגמן,
 :לשופט אמר לעברית ערבית

 מג׳לדה משוגע.״ שהוא אומר ״הוא
 לחולי- לבית־חולים יום 15ל־ נשלח
 ויקבעו אותו שיבדקו כדי רוה,
הנפשי. מצבו מהו

 פיש נורית הצעירה עורכת־הדיו
השו החלטת על לערער מיהרה

 ב־ האמור את קראה היא פט•
 ר המישטרה, של בקשת־המעצר

)76 בעמוד (המשך

וח 13 אחרי שנ
מאושרים ן י נשוא

ת רד פ מרח נ נ ה
אלברשט״ן חווה

ע ב ן ה ל מ
ה מ ב ה ־ ל ה נ מ

ו א נ ב ט נ ־הק ל ׳
ים נבו נ ט עמיר□

* דחו־ כה אהיה אני הר ן
/ אותי תחפשו אל / קה

 על לי ימחל / למחול שיידע מי
 אני / הכל ישקיט הזמן / אהבתי
 ■ — בר צמח (כמו לדרכי.״ הולכת

היימן). נחום / שפירא רחל
 הידיעה אלברשטיין? חווה גם

 חווה הזמרת לאוזן. מפה נלחשה
 טנג־ עמירם ובעלה, אלברשטיין

של היציבים הזוגות אחד בדים,

־-־•־! )1970( אלכרשטיין חווה
— מכוער מברווזון

(

ביום אלברשטיין חווה
ומושכת יפה לאישה —

 עוברים הישראלי, עולם־זזבירח
של בחיי־הנישואין רציני משבר

להיפרד. ועומדים הם,
הת הרבים וידידיהם מכריהם

 השניים הידיעה. את לעכל קשו
 בקנאות ששמר מאושר זוג נחשבו

 עציוני, מרים הפרטיים• חייו על
 נדהמד. אותה, שגילתה האמרגנית

 קרה מה מבינה לא ״אני היא: גם
אמרה. שם,״


