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המפ בפתח עצרה האשלג חברת מכונית
 הבוקר. למשמרת פועלים עשרות פלטה צל׳

 נתקלו הדלת את שפתחו בית־המלאכה עובדי
 החשוך בית־המלאכה בתוך מזעזע: במחזה

 חבל. על תלויה גופת־אדם נראתה למחצה׳
לתד־ גילו התלוי אל שהגיעו הראשונים

תמהרי□
 ,39 אל־דאג, הלל לאלוף־משנה נולד.

 הנדסה,), חיל מפקד א. (ז. ראשי הנדסה קצין
 הטכניון בוגר מהנדס, הוא אל־דאג בן.

 הבריטי, בצבא כסגן לשרת שהספיק בחיפה,
 השאר, בין העצמאות, מלחמת אחר להקים,

 ברמלה, למלט נשר של בית־החרושת את
לירושלים. ד%רך מסעף על־יד

מפקד לשעבר לימון, מרדכי לאלוף נולד.

כמסיגה כוסית מרים הסלסי מתאבד
שתה מה

 ביותר: האהודים מחבריהם אחד את המתם
 מפרנסה ,22ה־ בן קסלסי, (גבי) גבריאל

 התגלית נפשות. 13 בת משפחה של היחיד
 יקרה,״ שזה ״ידענו במפעל. סערה הקימה

ההנ אשמה ״בכל המזועזעים. הפועלים טענו
 הוכח לעבודת. חזרה אותו קיבלה שלא הלה

נכונות.״ היו לא נגדו ההאשמות כי
 מעבודתו גבי סולק שבעטיה ההאשמה

 עבודה, של שנתיים לאחר האשלג במפעל
 לאחר שונתה לאונס, נסיון בתחילה היתד,

 עם שגר גבי, זר. לבית פריצה לנסיון חקירה
 בבאר־שבע, ב׳ בשכון הגדולה משפחתו

 ליאון, ידידו אשת את שנה בחצי לפני הכיר
 כשבועיים לפני בסדום. הוא גם העובד

 בעלה עם יחד )20( מלכה האשה הופיעה
 גבי כי טענה שבע, בבאר המשטרה בתחנת

 לביתה. בכוח פריצה כדי תוך לאנסה ביקש
ערב. באותו עוד נעצר גבי

 חדשים משך ידידים היו כי טען הצעיר
ה בדתה לאונס הנסיון ענין ואת ארוכים

המש שוכנעה החקירה בתום מליבה. אשד,
 האשימה לאונס, נסיון כאן היה לא כי טרה
זר. לבית בפריצה גבי את

 שוחרר גבי חוק. על תלויים חיים
 לא כדי לעבודתו. לחזור הורשה בערבות,
 למפעל. מיד חזר עבודה יום אף להפסיד
 נדל, שלמה ,בבית־ד,חרושת לייצור האחראי

 היה בידיו רעה. מבשרת בארשת פניו קיבל
 ״אין כי הקובע העבודה בחוזה הסעיף

 בעבירה המואשמים אנשים במפעל להעסיק
 פרוש מה ידע הוא נדהם. גבי פלילית.״

 במשכורתו, רק התלויה למשפחתו הדבר
 עבודתו. כושר את איבד שהאב לאחר

 גאווה כבעל חבריו בקרב ידוע שהיה הבחור,
 ההנהלה בפני התחנן ביותר, ורגיש עצמית

 היחידה התשובה לעבודה. לחזור לו להרשות
י״ח. סעיף היתה: ששמע

 ידידו בוהור, אברהם המשמרת, אחראי
להס עלול הדבר כי להנהלה הסביר הטוב,
 ״זהו לדבריו. הקשיב לא איש באסון. תיים

 יודע מי לו׳ נוותר ״אם לו. נאמר החוק,״
 ועד גם מחר.״ כאן להתרחש עלול מה

באין־אונים. ידיו פרש העובדים
 איים מותו לפני יום אחכה. אשליות

 תהיה לא לעבודה יוחזר לא אם כי גבי
 ״אינני להתאבד. אלא ברירה כל לפניו
 לחפש הולך החולה אבי את לראות יכול

 אסתובב והבריא, החזק שאני, בעוד עבודה
לדבריו. האזין לא מהאחראים איש בטל.״
 וזעדת המפעל הקים המקרה אחרי מיד
 פיק־ ללא הצדיקו מסקנותיה פנימית. חקירה

 הוועדה: קבעה ההנהלה. חברי צעדי את פוק
 או במפעל, לעבוד יכלו לא האנשים ״שני
 לאחר לעזוב. היו חייבים גבי או הבעל

 מן שיורחק גבי זה שיהיה הוחלט שיקולים
 קבע ומסוגר,״ ביישן ״צנוע, העבודה.״

 שעבר לעבודתו, ביותר מסור ״עובד הדו״ח.
 ההתפרצות. גסיון לפני נפשי, משבר עליו

 המשטרה ידי על מעצרו האהבה, אשליות
 המשבר. את החמירו עוד עבודתו והפסקת

התאבד.״ הסגור אופיו רקע על

י״חז סעיף

 המשק הכנת על ממונה וכיום חיל־הים
 שהתפרסמה רחל, ולרעייתו חירום לשעת

 באר־ טלביזיה בחידון דולר 5000ב־ בזכותה
 שרת לימון מרדכי אלוף בן. צות־הברית,

 של י׳ בפלוגה העצמאות מלחמת לפני
 מעפילים אוניות בניוזט עסק הפלמ״ח,

 על קיבל הימי נסיונו את הארץ. לחופי
 את סימו מיום עבד עליהן אניות־מסחר,

לימודיו.

 ,43 חביב, נורי סרטים למפיק נולד.
 שנה, לפני בסתר נישא לד, טטרקו, ולרחל
 העומד רביס, מול אחד סרטו כוכבת ושהיא

בכור• בן סיומו, לפני

כהן, (חג׳ינג״) ירוחם רב־סרן נתארס.
 יגאל הפלמ״ח מפקד של לשעבר שלישו ,38

 אז־קצין עם בפגישתו שהתפרסם אלון,
 ליד ההפקר בשטח אל־נאצר עבד גמאל נצור

באו מאז ושהשתלם ,1948 בחורף פאלוג׳ה
 והמיועד ואוקספורד ירושלים ניברסיטאות

 בלאגוס, ישראלית ספנות הברת נציג להיות
 וזרדי, יעל ד״ר לונדונית יופאה עם ניגריה,

32.

 ורב־טוראית יפר,פיה דוגמנית, נישאה.
 ליהודי־אמריקאי ,19 פילצר, נורית צד,״ל
 ממבט בנורית שהתאהב ,30 ולדר, מייק

 של שער תמונת על אותה ראה עת ראשון
 התיירות חברת בהוצאת פרסומת חוברת

 באמסטרדם, נסיעות במשרד הממשלתית
במדינה). (ראה הולנד

 פרופסור של 70ה־ הולדתו יום נחוג.
 חיהודיס (תולדות פריץ יצחק (להיסטוריה)

 יו״ר גרמניה, יליד בר, הנוצרית) בספרד
ההיס ואף הישראלית ההיסטורית החברה
 תולדות את שחקר הראשון היהודי טוריון

 בספרד ספרדיים בארכיונים בספרד היהודים
גופה.

 הלורד של 76,־ד הולדתו יום נחוג.
ברי ממשלת ראש שהיה מי אטלי, קלמנט

הברי על־ידי ארץ־ישראל פינוי בעת טניה
 הטלביזיה (מעל פומבי ניתוח תוך טים,

 מאישי כמה של אופיים של הבריטית)
הדור.*

ר. ט פ הימ זקן רדן, אלפרד רב־חובל נ
 קצין רדן, בחיפה. ,79 בגיל הישראל־ם, אים
 לאחרונה היה האוסטרו־ו־,ונגדיי, בצי עוד ימי

 אחריו הניח בצי״ס, טכני ומפקח רב״חובל
 כחיל־ בכיר קצין האחד בנים־ימאים, שני

אל-יס. א/ק רב־חובל השני הים,

 דה־ על — אסלי של דעותיו בין *
 חייל ״לא א־יזנחאואר: סוב.״ ״בחור נול:

 ״בעל ססלין: מהר.״ ״למד טרומן: גדול.״
מסוייס.״ הומור חוש

 מתגאה במה
? אשה כל

 גאוות שעליהם הדברים אחד
 האוכל הגשת — הבית עקרת

 במערכת החשובים לאורחיה
מהודרים. חרסינה כלי

 לנקות רצוי המאורע לכבוד
 כאלה עדינים כלים ולצחצח
 שנועד המיוחד באמצעי
התכ ״ברקת״ —זו למטרה

 ״פז מתוצרת החדש שיר
 ומבריק המנקה חימיקלים״

זכו כלי חלונות, גם בנקל
ואמאיל. פורמאיקה כית,

 על ״ברקת״ טיפות מספר
 מספיקות יבשה מטלית
זו. למטרה

 המכלת, חנויות בכל להשיג
הצב וחנויות המרקחת בתי
עים.

 נסיון שנה 80
כהוראת העולם ככל
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 גרמנית, עברית,
ספר פורטוגזית,

 ובו׳. רוסית דית,
הבחי לכל הכנה
 הצהרים לפני נות.

 3—5 של קבוצות
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 — הצהרים אחרי

 מרוכזות קבוצות
לתלמידים. ועזרה
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 2 כנימין נחלת רחוב
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לאור יצאו עתה זה
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 היבשות, שתי פגי צל מסעותיו בספרי הראשונים
רישומים של שפע בלווית השחורה, הלבנה

 ל״׳י 3.800 כרד בל מחיר
ליי &600 יחד הכרכים שני

ש
ותל־אביב ירושלים !שוקן הוצאת
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