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)13 מעמוד (המשך
 בעניין נפט, קודחי חברת להנהלת שאלות

 ענה בסודי־סודות, המתנהלים הפירוק דיוני
 על לי ידוע ״לא שרון: החברה מזכיר להם

 זה — שדנים מה כל לפירוק. בקשר דיונים
המקדחים.״ החזקת לייעל בקשר

 ובלי בבירור הגדירה הצינית התשובה
 בציוד לטפל — החברה מגמת את בתנה,
 בגורמים להתחשב מבלי היעילה, בצורה

העובדים. עתיד כמו צדדיים,

בחירות
מדי מאוחר לא לעולם

 מתרחשים הבחירות, יום שמתקרב ככל
 המדינה נשיא בארץ. נימים ויותר יותר

 בטחון בענייני להתעניין פיתאום מחליט
 ביקור לנשיא׳ התמנה מאז לראשונה ועורך,

 הבטחון. במשרד פירסומת, מלווה הפגנתי,
 מאמתחותי־ לפתע מוציאים ושרי־הממשלה

 כה שעד תוכניות־פיתוח, שפנים, כמו הם,
איש. עליהן שמע לא

 הבחירות: יום התקרבות של נוספת מעלה
 רבים. אנשים של זיכרונם את מרענן הוא
 בשיכון מפא״י עסקן נזכר למשל, כך,

 חגיגת לערוך שעליו שברעננה הבלוקונים
 גדולה, חינגה ערך הוא לבנו. בר־מיצווה

 ורקדנית־בטן, מזרחית תיזמורת הופיעו בה
 המקומית, המועצה ראש כבוד ישבו ובה

הפועלים. מועצה וחברי
ה המסיבה, שחתן התברר שלפתע אלא

 הגיע הבר־מיצווה, חגיגת נערכה לו ילד
 בתיגרת־ הסתיימה החגיגיה .16 לגיל כבר

כש רתחו מהמוזמנים כמה כאשר סכינים,
ל נקלעו משפחתית לחגיגה שבמקום גילו

מפלגתית. אסיפה
 דומה מיקרה חודש. 10 של איחור

שב דימונה בעיירת־הפיתוח השבוע אירע
 העיירה — כלת־החגיגה היתד, הפעם נגב.

 שרי בנוכחות המונית, בעצרת־עם עצמה.
 את חגגו בן־גוריון, דויד ובראשם מפא״י,
להיווסדה. שנים חמש מלאות

 התברר הזמנים. לוח השתבש כאן גם
 חמש בדיוק נערכה השנים חמש שחגיגת

 הוקמה בו מהיום חודשים ועשרה שנים
העיר.

 להיערך צריכות החגיגות היו למעשה,
 לרדו, ארמון חודשים. תישעה לפני עוד

 מחברת־ אף ביקש המפא״יי, העיירה ראש
 הקטן. היובל חג את לארגן פרסית אירועים

 צריכה שהיתה תוכנית, לו הוגשה כאשר
 לרדו ביטל לירות, 6500 של סכום לעלות

 להשיג יכול שאינו בטענה החגיגיות, את
זה. סכום

ה סוף־סוף, נימצא, הבחירות בהתקרב
 משרד שליד ההסברה מרכז הדרוש. תקציב

 בכוחו שיש לפתע גילה הממשלה, ראש
 לעריכת לירות אלף 12 אפילו להעניק

החגיגה.

ההרשמה נמשכת
 :5חי - ״רמכ״ם״ בבית־חחולים
 - ״תל-השומר" ככית־החולים
- הרופא״ ״אפה בבית־החולים

 מוכר תיכוני לימוד שנות 12־11 מסיימות מתקבלות
לימוד שכר ללא הם הלימודים
 ודמי כלכלה דיור, הלימודים בתקופת תקבלנה התלמידות

לימוד שנות 3
בבתי־החולים לאחיות בבתי־הספר ההרשמה ס

גערה!
- תס״מי מוסמכות לאחיות בית־ספר

תרכשי! מכובד מקצוע

דרכי־חיים
הגיס־□ עד שמיכה

 עצרה לנהריה מחיפה שדהרה הרכבת
 שלפני הפסים על בחריקת־בלמים לפתע

 נהגי־הרכבת הבחינו במאוחר לעכו. הכניסה
 מתחת הפסים. על במישהו, פגע הקטר כי

המעו גופתה מונחת היתד, לגלגלי־הרכבת
 היתד, הגופה ליד אלמונית. צעירה של כה

שמיכה. מונחת
 בת ),23( לבבי כמרים זוהתה הגופה

 שבמיפרץ עין־המיפרץ השומר־הצעיר קיבוץ
 זאת היתד, אם התעלומה פיתרון חיפה.

 הנערה הגיעה וכיצד תאונה, או התאבדות
ברבים. פורסם לא הרכבת, לגלגלי מתחת אל

 להסתיר עצמו הקיבוץ חברי דאגו בייחוד
הפסים. אל מרים את שהביא מה את

 בתם מרים, לכך. טובה סיבה להם היתד,
 בין שרויה היתד, ותיקים, חברי־משק של

 חברתי. בידוד של במצב במשק חבריה
ב לה מצאה לא ומתוסבך, סגור כטיפוס

אחת. קרובה נפש אף משק
 קצר רומאן־אהבים מרים ניהלה לאחרונה

 היא במשק. השכירים העובדים אחד עם
 בעל בקיבוץ, לה אירע ואז ללדת. לו הרתה

 ה־ לנערות שקורה מה המתקדמת, החברה
 היא אחר. מקום בכל דומה למצב נקלעות
 הבושה מפני פחדה לעזרה, לפנות חששה

הריונה. יתגלה כאשר אותה שתעטה
 בולט היה כבר מצבה כאשר אחד, יום
 על שכבה היא שמיכה. מרים לקחה לעין,
 בשמיכה, ראשה את ועטפה הרכבת פסי
המתקרבת. הרכבת את תראה לבל

12*2 הזח העולם


