
מע אלפי שלושת להגלות האנגלים עמדו
 האניה על הייתה היא מאוריציוס. לאי פילים
 שהטמינו חומר־הנפץ מטען שהתפוצץ שעה

 מבין איש מאות וכשלוש ההגנה, אנשי בה
נהרגו. מעפיליה אלפי שלושת
 צעירה טובה, ושחיינית ספורטאית חנה,

 למיס, קפצה נאה, וצורה חטוב גוף בעלת
מ אחת היתד, היא שנמשתה. עד שחתה
 תפסו. לא שהבריטים האניה נשי שלוש

ה שלא משפחה בבית התארחה שבועיים
 את לחפש יצאה ואחר בחיפה, אותה כירה

 פרט כלום ולא לה כשאין בארץ עתידה
המלבבת. לאישיותה

 לצעירה, ביותר ורוד נראה לא העתיד
 לה היה לא ומןוחסת. אמידה למשפחה בת

 לעבוד נאלצה והיא בארץ, מודע או קרוב
בתל־אביב. צינס בקפה כמלצרית
בחו אולם בקנדה. התעשרה הכת

 היה לא כשלה, אצילית וחזות גוף עם רה
 עבודה מצאה היא הדלפק. מאחורי מקומה
הרא בפעם הכניסה בגדים, בחנות כזבנית

 בתחילת הדוגמנות. מקצוע את לארץ שונה
 בשטח מתחרה לה היתד, לא החמישים שנות

 התגרשה, נישאה, חנה חלפו. השנים זה.
 בית־ בעל טקסטיל למהנדס שוב נישאה

 היא אולם הלבין, שערה לשמלות. חרושת
 לא גופה כשהיתה, ואצילה חיננית נשארה

מגמישותו. איבד
 את חנה הרחיבה עבודתה זמן ב״משן

 מקובלת להיות הפכה וידידיה, מכריה חוג
התל־אביבית. החברה בחוגי ויותר יותר

 דוגמניות של שלם דור שקם למרות
 הדוגמנית היום עד חנה נשארה צעירות

לתצו ל״י 100 מתבלת היתד, היא .1 מספר
 לא אחת טובה דוגמנית שאף סכום גה,

 מח־ כמנהלת גם עבדה זאת מלבד קיבלה.
 איתניר בבית־המסחר לנשים המרירות להת

בתל־אביב.
 הכריחו המיוחד ומקצועה הנאה צורתה

ש גברים בחברת תמיד להמצא חנה את

קליין דוגמנית
הבת אחר האס הלנת

 כשהשתתפה אחריה. וחיזרו אותה העריצו
ש הישראליות הדוגמניות במשלחת חנה

 לדרום־אפריקה, משנה למעלה לפני נסעה
 ממליונרים, אינסופיות הצעות קיבלה היא

 קאראט. ארבעה בן יהלום טבעת עם חזרה
 מהם• מאחד שקיבלה
השטחים, בכל מצליחה חנה בעוד אולם

 פשט הוא לבעלה. פניה ההצלחה האירה לא
 כל את מבלה היה וזעף סר הרגל. את

 ממשכורת למעשה התפרנס בבית־קפה, יומו
 לבעלה אולם ילדים. היו לא לזוג אשתו.

 ,22 בת היא שכיום בת היתד, חנה של
 בזכות משכנעת הופעה ובעלת תיכון בוגרת
 ובעלה לקנדה שנתיים לפני שהיגרה עצמה,

שם. התעשר הישראלי
 את 38ה־ בת קליין חנה הפסיקה השבוע

 לחברותיה איווניר. בבית־המסחר עבודתה
ש למכריה, לחופשה. יוצאת היא כי סיפרה

 כי סיפרה דירתה, את מכרה היא כי ידעו
 במקום מפוארת. בוילה לגור עוברת היא

 של הדוגמניות מלכת השבוע היגרה זאת׳
לקנדה. בעלה עם ישראל

פשעים
השני החיק
 הפשע למקום שהובהלה הניידת שוטרי
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 כי מסרה, המוקד מן הידיעה דרוכים. היו
 שוד. מעשה בוצע 24 מספר פינסקר ברחוב

 זה ממקום רחוק לא כי זכרו השוטרים
 הדקו־ רצח אחדים, שבועות לפני רק בוצע,
 שוד מקרה שני שיפטר. יחזקאל ראטור
 רב לא זמן לפני הם אף בוצעו נוספים
מקום. בקרבת

 הקרבן. את השוטרים מצאו הפשע במקום
 במקרה עבר כי סיפר )21( וודובוסוף שאול

 מחצר יצא לו מוכר בלתי כשגבר ברחוב,
 להרים לו לעזור ממנו וביקש הבתים אחד

 והצעיר מסכים שאני ״אמרתי כבדה. חבילה
 שני עלי התנפלו ואז לחצר. אתי נכנס

 ארנקי את ממני לקחו אחרים, בחורים
הניידת. לסמל שאול סיפר וברחו,״

 בתוכו ״היו הארנק. גם נמצא במקום
ה למשרד שהועבר שאול׳ טען ל״י,״ 26

 למסור כדי הצפונית׳ הנפה של חקירות
 בקרית גר ״אני הפשע. נסיבות על עדות

 שבועות כמה ״לפני בעדותו, מסר עמל,״
השחר.״ איילת קיבוץ חבר הייתי

או סיימה היא בחקירה. פתחה המשטרה
 אחר. דומה תיק מכל מהר יותר הרבה תה
 החוקרים טובי של חריצותם לא הפעם אך

 של החוזרת עדותו אם כי בעזרת*, היתד,
 סיפר נכון,״ לא הסיפור ״כל עצמו. שאול

 בוקר, לפנות שמסר שניה, בעדות דרדובוסוף
 המשטרה, בתחנת הלילה את שבילה אחרי

 היה ״לא בו: ללון אחר מקום כל מחוסר
וסי למשטרה טלפנתי ולכן ללון היכן לי

עלי.״ התנפל לא אחד אף השוד. על פרתי
התי מארון חדש תיק הוציאו החוקרים

 חיברו שאול, של הודאתו את רשמו קים,
 המתלונן־לשודא את והזמינו אישום גליון
 ״יש הסמוך. בית־המשפט אל אתם לבוא

 אברהם שני מפקח אמר דחוף,״ משפט לי
 ״הוא ווקס, אליעזר ד״ר השלום לשופט קדר
דקות.״ כמה רק יקח

 וודובוסוף שאול דקות. חמש ארך המשפט
 לשווא, משטרתי מנגנון בהזעקת הואשם

 ״אני תנאי. על מאסר חודשי לששה נדין
 לשופט שאול הבטיח שנית,״ זאת אעשה לא

 ב־ אשר לביתו וחזר שליווהו ולשוטרים
קריית־עמל.

תזכיר !-
ך נסיון ך תיוו רי צי ב

 פנחס שבין בסכסוך הפעורה נסיונות
 לבין ההסתדרות, של המרכזת והוועדה לבון

ב עלו סולל־בונה, של הקודמים מנהליו
 סירב )1093( הזה העולם שגילה כפי תוהו•
 אלה מכל תיווך הצעת כל לשמוע לבון

 לנסוע ההצעה את גם דחה לו, שהוצעו
 דן, הלל עם פנים אל פנים לשיחות לציריך

 הכהן דוד דן, הלל לשעבר. סולל-בונה רודן
 מולל־ להנהלת עוד יחזרו לא רמז ואהרון

 לעו־ לבון. לנאמני ימסרו ותפקידיהם בונה,
 המתפטרים המנהלים ממשיכים זאת, מת

 המפעל, בחטיבות ומדון ריב ולחרחר לנסות
קרו כלכלית התמוטטות על שמועות להפיץ

 אם הפועלים, לציבור שייגרם הנזק ועל בה
 הודאה . . • בהתפטרותם המנהלים יעמדו

 וועדת שבמסקנות השליטות בחוסר גלויה
ש למה האחראים וגילוי לבדיקת החקירה

 שר על־ידי השבוע ניתנה במרד־שטה, אירע
הת את שקיבל שיטרית, בכור המשטרה
 צחר. הכלא מנהל שהיה מי של פטרותו
 ),1092( הזה העולם של למסקנותיו בהתאם
 על זעמה את שפכה הוועדה כי שהוכיח
 בתי־ שבשירות הנמוכים והסוחרים הקצינים

ה בראשי הקולר את הטילה ולא הסוהר
 בממשלה רמי־מעלה אישים רמזו שירות,

 שהיה מי כל על כי הממשלתי ובמנגנון
ב שקרה למה ובעקיפין במישרין אחראי
הת אחרי השירות. מן מיד להתפטר שטה׳

 ניתן דשא, אברהם הנציב סגן של פטרותו
במ שעלה החובש צחר, לחיים כזה רמז

 בתי־הסוהר. שירות בשלבי מסחררת הירות
 את לקבל שיטרית סירב שבתחילה למרות

 זאת לעשות אולץ הוא צחר, של התפטרותו
ב נמצא מעמדו כי לו, גם שנרמז אחרי
 ושל צחר של מזו פחותה לא סכנה
 הד שירותי של פעולת״הנגד . . . דשא

 שהוקמה הערבית בחזית למלחמה בטחון׳
 מקבלת בנצרת, במאי האחד מאורעות אחרי
 כפי ותוקפנית, גלויה פעילות של אופי

שבו לפני )1092( הזה העולם מדור שצפה
 הכדורסר עסקן . . . אחדים עות

ה התמנה בורשטיין־עינבר, (״יוש״) יהושע
ה כיושב־ראש הפועל מרכז על־ידי שבוע

 עסקן כי הפרדוכס, לכדורגל. התאחדות
 מתמנה בכדורגל מושג לו שאין כדורסל

ש כפי הכדורגל, התאחדות ליושב־ראש
 יותר, עוד מוזר ),1093( הזה העולם, ניבא
 החדש תפקידו את קיבל שיוש העובדה נוכח
הכדורסל. בענף לחלוטין שנכשל אחרי

לגברת המיוחד העט
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שה לשנה הברכות מיטב!  החד
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