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 העברי הוויתור לכתב כי טען הוא באלוק.
 היות תוקף, כל אין באלוק ידי על החתום

 להשיג ניסה עברית׳ מבין אינו והחותם
 ־8כלו — מאמיליה פיצויים סכומי בשבילו

 לשלם, רוזנצוייג סרב כאשר מרוזנצוייג.
 שחטיפת למסקנה סלומון הנראה׳ כפי הגיע׳
 פלילית, עבירה אינה בעלה ידי על אשה

 אשתו את לקחת לבאלוק לסייע החליט
בכוח־הזרוע. מבית־החרשתן

המשטרה : בחישוביו טעה עורך־הדין
 לזהותם לא החטיפה׳ לעובדת רק לב שמה

 ובאלוק סלומון יושבים ועתה החוטפים. של
 שופט־השלים, לפני להבאתם מצפים במעצר,

 פלילי למשפט הקדמה כנראה, תשמש, אשר
נגדם. שיוגש

ת ב ני אבי ג ו«ן9ה
 לאורך לאיטו צעד ליב אשר יהודה

 נעץ בתל־אביב, שטוף־השמש אלנבי רחוב
 שהלך מגולח, והבלתי המצולק באדם מבטו
מעילו. לכיס ׳משהו רגע באותו והכנים לפניו
 בין שצעדה לאשה מבטו את העביר ליב

 שנתדלדל הפתוח לארנק נכון, יותר שניהם,
 את הסיק לפרט, פרט צירף, הוא ידה. על

״תפסו :בקריאה פרץ הנכונה, המסקנה
!״ הגנב את

 יעקוב נתפס מכן לאחר מספר דקות
 סמל־משטרה, ידי על לוקטו (״הצלקת״)

ארצה. צרור־כסף משליך כשהוא
ה ע צ ת. ה שי ע  יהודה הכייס, הסמל, מ

 בצרוף׳ ובעלה בכר- שרה הנפגעת ליב,
 למ־ נכנסו השוטרים, שלושת אל הצטרפו

 וגביית במסירת החלו הירוקה, כונית־השיטור
עדויות.

 הוא ״שאם לייב, מספר לו,״ ״אמרתי
 עשירים.״ מאנשים לפחות, שיגנוב, גונב,

 שסיפי לאחר לאשר, לוקסו הציע בינתיים
 בתנאי ל״י 10 חייו׳ תולדות כל את לה

 מארנקה, נפל בעצם הכסף כי תאמר שהיא
הגונה. ״מנה״ לו הבטיח כשהשוטר השתתק

 מקום ליעקוב הובטח המכונית משזזה
 אנשים הרבה ישנם ״שם בפרלמנט, נכבד

בית הוא שהפרלמנט מסתבר עשירים.״
 לליל־הסדר, העצורים התכוננו שם ד,סוהר,
.האפיקומן. לגניבת הנכון המועד

חיים דרכי
ל ה ע ב ה ה9ו א ? טי לי ו

 מימיו: פוליטיקאי היה לא גרינוולד יעקוב
 תל״אביבי, יומי עידן של בדפוס עבד הוא

 הפוליטיקה. של מהותה את להכיר היטיב
 קיום לאפשר למחייתו, להשתכר רק רצה הוא
 אריה. ׳4ה' בן ולבנם מינה, לאשתו, הוגן
 וחמימות נוחיות קצת להרגיש גם רצה הוא

 מכוגית־הדפוס משאגת שסבל לאחר בבית,
 ששי בליל אפילו אולם לשבוע. לילות ששה

המשפח האושר מן ליהנות ביכולתו היה לא
בא משתתפת מינה היתד, ששי בערבי תי:

לש אותו משאירה מק״י, כמועדון סיפות
 לא מינה אולס מחה׳ יעקוב הילד. על מור

 לבעלה, להניח לה היה אסור לשמוע: רצתה
 אל בדרכה לעמוד המעמדית׳ ההכרה חסר

החופש.
’נמש הם אבל מתוחים, היו היי׳המשפחה

 .מ־ יעקוב פוטר בו היום עד שהוא, איך כ׳
 עליו היה אחרת. עבודה מצא ולא עבודתו,

 התיעץ הוא ונמרצת. מהירה החלטה לקבל
בארי. לקבוץ להצטרף החליט מינה, עם

לה ת. לי י נ כו מ  התכונן בארי קיבוץ כ
 עתה רב. זמן לפני עוד דפוס בית להקים
 ביקשו המשק נציגי המתאים. האיש נמצא

 דירהו, את למכור העירה, לחזור מיעקוב
 הגיעה כאשר אולם בבארי. ולהתישב לשוב

 לרדת הורשתה לא למקום, גרינוולד משפחת
ל נאלצה חפצים, העמוסה ממכונית-המשא

 למחרת העירה הוחזרה הלילה, את בה בלות
שאנשי ,,כנראה :יעקוב אמר בבוקר.
קו באסיפות השתתפה שפינה גילו הקיבוץ

מוניסטיות.״
 אך חדשה, דירה יעקוב קנה העירה בשובו

 פנתה מינה לו• נמצאה לא חדשה עבודה כל
 תל־ של הרבני בית־הדין חבר אביה, אל

 . יכול הוא »אין הטיבה; גט. ביקשה אביב,
זו מכיר שהוא טען יעקוב אותי.״ לפרנס

 סיבה זו .ושאין מחוסרי־עבודה, רבים גות
 הכרה בעלת אישה בשביל ביהוד — מספקת

 הרב א|ולם מינה. במו מפותחת פוליטית
ק קאריו ו הקומוניסטית, בתו לטובו! מ

חופ כאדם הרבנות משרד את עזב יעקוב
מינה. בידי נשארו והילד הדירה שי.

 ל־ חזר יעקוב הרמז. את הכין הוא
מב מסוכן עוד היה לא כאשר עתה, רארי.
 ביזבז לא כמועמד, נתקבל פוליטית, חינה
 רק ביקש הוא בית־דפום. להקמת ניגש זמן,

 — לחודש ל״י 30 למינה ישלם שהקיבוץ
ה ידי על עליו שהוטלה הילד כלכלת דמי

רבנות.
הער באחד קצר. אך מתוק היה האושר

במ מכבש״הדפום, פעל בבר כאשר בים,
 בגליון״סידור־ה" יעקוב קרא הקיטור, לוא

 לחלוב עליו יהיה והלאה שמעתה עבודה
 לידי ימסר הדפום על והפיקוח הפרות את

 יעקוב הקיבוץ. של הותיקים החברים אחד
 למזכירות-המשק, מיהר הוא זעם: מלא היה
הסבר. דרש

 שאסור רק לו נאמר הסבר: כל היד, לא
הסידו ושאם מועמד. רק שהוא לשכוח לו

אפש לו יש בעיניו, חן מוצאים אינם רים
 הרמז. את הבין יעקוב כרצונו. להחליט רות
 לחדרו, חזר הפרות, את לתלוב הלך לא הוא
חפציו. את אורז החל

 לתחנת״המש- יעקוב הוזמן שעבר בשבוע
 בלב־ דמי את שילם לא הוא בתל־אביב: טרה

 היה הוא חודשים. שלושה מזה לת<,ילד
 שבועות לשלושה ייאסר עתה שמחה: מלא
 בחיפושי ראשו את לשבור עליו יהיה ולא

 לו צפויה היתד, אולם ומקום־לינה. עבודה
נוס הזדמנות לו נתן המשטרה קצין אכזבה:

עבודה. ולקבל לחופשי לצאת לו איפשר פת,

מסיבות
ר הוו• קו a ד m׳D

 בערה אקליפטוס עצי ׳מוקף משטה במרכז
 אנשים הצטופפו ומסביבה גדולה, מדורה
 משולהבת׳ שירה בקעה מפיהם אשר רבים,

בפראיותה. מושכת
 לגחלים מעל מונח עב-קוטר, שפוד על

 בשרו אדמדם, גוש־בשר הושחל לוחשות,
עתה. זד, שנשחט תיש ש;'

 על הוליבודי מסרס קטע זה היה לא
 אלא המאו-המאו, אנשי של סודי פולחן

 נחלת מספר שנים לפני עד שהיה מהווי, חלק
 היה שגתאספה החבורה גרעין בארץ. רבים

 הפלמי׳ה של הערבית המחלקה מאנשי מורכב
 ויסדו התקבצו המלחמה לאחר אשר לשעבר,

ני ה)צם אנשיס) (ראה חבורת־האש את
להת לטבע שהפך ההרגל מן כתוצאה תן

צ׳יזנאסים. ולספר למדורה מסביב אסף
השיר נשמע כאשי חדשח. משמעות

 כאן הוא קיבל הנוהר, את מחפש הפלמ״חניק
 התקליט של מזו לגמרי אחרת משמעות
 של נוכחותם למרות כבקשתך, בתוכנית

 ,מובהק פחות פלמ״חי עבר בעלי רכים אנשים
מוסנזון. ויגאל דמארי שושנת כמו

 המשתתפים כל - של לעברם הוא אופייני
כל נעו סביבו אשר אדם נראה לא שבמקום
ש היא האינדיווידואליות :הלילה מאורעות

ההצלחה. את כאן קבעה
 הראשונות, קרניה את השמש מששלחה

 במקום, שנוכחו ענבל, להקת חברי גמרו
 ה־ לקול״התופיס. מחולותיד׳ם שרשרת את

 כ־ קצות-הארץ לבל להתפזר החלו נאספים
חר עצמות — חוויות שרידי שמאחוריהם

 הקרוב, בעתיד ולפניהם׳ — אפר של וגל בות
אחרות• רבות מסיבות

הארץ
ה הבן להולדת האיחולים <ייטב

 (מודעה בחירת-ליבו עם בועז בכור
בדבר)

ברק. בני זלמן, בדודיה

- ומלידה. מבטן זוג

(מעריב). ? ההנקה חידשה כיצד
חיפה. פלץ, משה

 הדוד של המקובלים העטינים דרך
סם.

 נשק לפיתוח חוש תקציב הצעת
 דולאר(הארץ) ביליון אלף בטף אטומי

תל׳אביב. זקס, נתן
ץ או חלקי, מיליון ? חרו

861 הזה העולס


