
.הזוהר כתקופת שוורץ כרבה
בארץ יפות הכי השדיים

 כנפיים לה עשתה שמועה ך*
 דיזנגוף. רחוב מידרכות מעל י י

סיפ הצהריים אחרי השישי ביום
 וקפה דיצה קפד. יושבי כך על רו

 שאולי רפי של במועדון כסית.
 בכרם־ מגנדה ובמיסעדות נדהמו

 שוורץ, ברכה :רגשו התימנים
 לעת־ ודוגמנית ידועה נערת־זוהר

 חבו- אנשי של בת־טיפוחם מצוא,
 איש־ של בביתו נרצחה רת־הכרם,

אנגלי. עסקים
שרכ ברכה, של מותה־כביכול

 שכבות־הצי־ בכל ידידים לה שה
ש עצום, גל־שמועות עורר בור,

 בציבור שאחז האבל את הזכיר
 מותו־כביכול בעיקבות המעריצים

ה להקת איש מקרתני, פול של
שנים. עשר לפני חיפושיות,
 ידידים יש כידוע, ולברכה,

 אנשי־הבו־ ידידיד. בישראל. רבים
 ושחקנים! זמרים אמנים, — המה

 בנקאים, — אנשי־העסקים ידידיה
 וידידיה. חברות! ובעלי יהלומנים
 לוויתני־פשע — התחתון מהעולם
 — קטנים וסוחרי-סמים גדולים

ה בשבועיים עסקו כאחד כולם
 חייה בלבד: אחד בנושא אחרונים

היפהפייה. הדוגמנית של ומותה
 העיתונים, אחד לעשות הגדיל
ה גופתה כאילו ידיעה שפירסם

 מוטלת נמצאה ■שוורץ של חטובה
 אנגלי איש־עסקים של בדירתו
עשיר.

 צילצולים
טלפוניים

ש האחרונה בפעם כי עדכדה ך*
 היא הארץ את ברכה עזבה בה י י

 עוררה לא לארצות־הברית, נסעה
 הזאת ״הבחורה איש. בלב ספקות

 היא אחד יום — כספית כמו היא
 אף־פעם שם. היא אחד יום פה

נמ היא היכן לדעת אי-אפשר
הרבים. ממכריה אחד אמר צאת,״

בשד ברכה, של אמה בית

הו בתל־אביב, בן־ציון רות
 מכרים של בצלצולי־טלפון צף

ב שהתה למזלה, האם, מודאגים.
באירופה. השעה אותה

 של הצעירה אחותה אילנה,
 היא הטלפונים. על ענתה ברכה,
ה על לענות מכדי המומה היתד.

ה של כדרכם שהוטחו, שאלות
 וללא ישירה בצורה ישראלים,

נכונה האם :/גינוני־התחשבות
 האם ז נרצחה ברכה כי השמועה

 ו לאחרונה ברכה עם דיברה היא
 מרוב נפשה את ידעה לא אילנה
 סי־ מברכה קיבלה לא היא בהלה.

 הדאיג והדבר רב, זמן מן־חיים
מאוד. אותה

מתה
מדאגה

 לאילנה פנה ,הזה״ ״עולם דץ
 של בשיאם עימה ושוחח שוורץ י י

ימי־הבלהות.
אילנה: סיפרה

 אני לעשות, מה יודעת לא אני
 מטלפנים הזמן כל מדאגה. מתה
ברכה. על ושואלים אנשים לכאן

 משהו. לה שקרה מאמינה לא אני
עצ על לשמור ידעה תמיד היא
 הסכנות מכל ולצאת טוב־טוב מה

 בכלל שלי אמא המצבים. ומכל
נמ היא דבר, משום יודעת לא

 אחות, עוד לנו ויש באירופה צאת
 כל אין לבייה אבל בנהריה. בייה,
איתה. קשר

 בעיתון שקרא לי סיפר מישהו
 מנהריה היא שנרצחה שהבחורה

 משהו בזה שיש להיות יכול —
שם. שגרה לאחותי שקשור

 ארבעה כבר מבייה שמעתי לא
הת היא האחרונה בפעם חודשים.

זינ אבי בשם מישהו אצל גוררה
 בערב טילפנה היא בניו־יורק. גר

 מבלה שהיא וסיפרה ראש־השנה
לא מאז אבל רגע, מכל ונהנית

 חעסקים ועורם התחתון חעורם וזנוהזויה,
 ,11111111 נעות נ■ סינוה הסועה געשו.
 חסחנו השסע והנחה. שוווץ, סונה
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יו לא אני כלום. ממנה שמענו
לעשות. מה דעת

 בעיתון שקרא לי סיפר חבר
 שאם מאמינה אני נרצחה. שהיא

 מישרד־ אז משהו, לה קורה היה
 האינטרפול, או המישטרה החוץ,

 לנו. מודיע היה כבר מישהו
שוורץ. אילנה כאן, עד

מבלה
גניו־יורק

ת' נשמעה המודאגת י אילנה שעבר. בשבוע ,היה ה ל בד  או
 הם. גם ברכה של ידידיה עצות.

 מגנדר! במיסעדת אובדי-עצות. היו
 בניו- נמצאת שברכה לספר ידעו
 גבר איזה חשבון על חיה יורק

שפגשה. עשיר
 סיפרו שאולי רפי של במועדון

ו רע לא מסתדרת כדרכה שהיא
 ידע מישהו לה. לדאוג צריך לא

במוע מבלה אותה ראה כי לספר

עסו כל־כך היו הכל לפרוח.
 לב שמו לא כי עד בעצמם קים
כתו פשטה שהשמועה לכך כלל
שפורס ידיעה, מאי־הבנה. צאה
יש צעירה על סיפרה בעיתון, מה

 כתוצאה מתה שנמצאה ראלית
 סמים של מופרזת מנה מנטילת

 בריטי איש־עסקים של בביתו
בלונדון. עשיר

ה הופעת אחרי אחדים ימים
 ובה נוספת, ידיעה פורסמה ידיעה
הועב הרצח על שהידיעה נאמר

 בנה- הצעירה לבני־ימישפחת רה
 אותה בין קשר כל היה לא ריה.

שוורץ. ברכה ובין הצעירה

 בדיאה
ושלמה

 היה ניתן לא השמועות את ך ^
 ככל הגיעו השמועות לעצור.

ה לאוקיינוס מעבר עד גם הנראה
שם הרחוקה, למנהטן עד אטלנטי,

המעצרים באולם־ שוורץ ברכה
בחבורת־הכוס קשרים

 סיפר אחר ריטריט, פלייטוס דון
 הדיסקוטק במג׳יק, אותה ראה כי

כתמיד. וזוהרת יפה האופנתי,

 מתגוררת
בווילס

 קשה שמצבה סיפרו ״כסית״ .ף*
לג/ באיסט מתגוררת היא — ■י■  וי

לש ישראלי עבריין של בביתו
 לסמים. מכורה ושהיא עבר

המשיכה השמועות חרושת

 עצמה, הפרשה גיבורת נמצאת
שוורץ. ברכה
ב אמה לבית לטלפן מיהרה זו

איל אחותה עם ודיברה ישראל,
ה להנננלם השבוע שסיפרה נה,
ה:  חיה ושלמה, בריאה ״ברכה ז

די בנידיורק. ומתגוררת מבלה
 השמועה כל השבוע. איתה ברתי

הצ רק כביכול, שלה, הרצח על
 ועושה מבלה היא אותה. חיקה
 אין — כרגיל אצלה הכל חיים.
 להסתדר יודעת היא חדש. שום
לד צריך לא בחיים. מאוד טוב
לה.״ אוג
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ה נשיא מינה בבוקר השני ביום

 הר־ אברהם העברית, אוניברסיטה
 שחבריה מיוחדת ועדת־חקירה מן,
 ו- פאלק רפאל הפרופסורים היו

 ■לישכת־ וראש שליו, גבריאלה
עדו גבו הם בכר. יעקב הנשיא,

 ונראה האחרון השישי יום עד יות
 של המתוכנן מהאירגון שנדהמו

אנשי־הימין.
 עדויזת־בכתב ריכזו קמפוס אנשי

ב שהתרחש ■מה על אנשיהם, של
ה הסטודנטים בלילה. הראשון יום

המוז העובדה את הדגישו ערביים
חד נפרצו לא המפות שבליל רה,
 על־&י.^ במפתחות. נפתחו אלא רים

מ הסטודנטים בידי היו טענתם,
 ! ו־ מעודכנת חדרים ■רשימת הימין

 שבהם החדרים של צרור־מפתהות
 אנשי יכלו כך רק ערבים. התגוררו

 את ולהכות לחדרים להיכנס' קסטל
ההמומים. יושביהם

 לסלק
מרצים

 הם שתקו. לא ״קסטל״ נשי
* ש כדי מהליכוד לח״בים ■פנו י

 ועמדו בכנסת, העניין את יעוררו
 לאנשי־הביטחוו שיאופשר כך על

 ■לכך לדאוג בחדרים, ■בדיקות לערוך
 'מעצרי- לבצע תוכל ■שהמישטרה

 ערבים בקרב יידרשו, אם מנע,
שו גורמים באוניברסיטה. הלומדים

ל לרמוז דאגו באוניברסיטה נים
 שהם העתונות, דרך הוועדה, חברי

 להם ■שיאפשרו למסקנות מחכים
 המתפרעים. את ■מלימודים להרחיק
 הערביים לסטודנטים היתר, כוונתם

שנעצרו.
 רגיעה אחרי הסימנים, כל לפי

 תימצא ■שוב אחדים, ■שבועות של
ה המהומות. יתלקחו ושוב עילה,

קמינר סטודנט
!״מגרים ״הם

 שאינו באוניברסיטה, ■האדיש רוב
ב בליבו תומך העדין, למצב ער

 אוזניו את אוטם הוא ■הימין. אנשי
 אנשי של מקפיאי־הדם לתיאורים

 על הערביים והסטודנטים השמאל
 ■מחד האלימות קסטל. אנשי מעללי

 לגרום עלולה מאידך והאדישות
 שיעלו ■קרבות־דמים, מאוד בקרוב

בחיי־הסטודנטים.
ש קסטל, אנשי דורשים ■כעת

 איש״ף״ ״תומכי ערביים סטודנטים
■מתכוו הם מהאוניברסיטה. יסולקו

 הגרים -הערבים■700 של ■לרובם נים
 טוענים, קמפוס אנשי במעונות.

 יכתיבו וכ״ץ שהניגבי יתכן ■שלא
 ילמד מי האוניברסיטה לשיילטונות

 אומרים, הם בזו, דרישה במקום.
 ■לסילוק הראשון הצעד למעשה היא
כ אינה שדעתם הסטודנטים כל

מין: דעת סטו יסולקו בתחילה הי
 ו־ יהודים אחריהם ערביים, דנטים

אנ ■לדברי מרצים. אפילו אחר־כך
 זכות עיל אינו המאבק קמפוס, שי

עיק על אלא ללמוד, תומכי־אש״ף
האקדמי. החופש רון

!■ ציטרין בן־ציון
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