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 המות מלאר
לביקור בא

 לצילום מומחה היה הוא כעתונאי־התאונות.
 מקום לכל מגיע היה הוא חמורות. תאונות

 מכונית מכונית,' על רכבת עלתה בו בארץ
 התרסקות אירעה בו מקום לכל מכונית, על

 מצלם, היה הוא רצינית. התנגשות חמורה,
 את שתיארו מצויינות תמונות עם וחוזר
לפרטיו. האסון

 יותר חמורה היתד, לו שאירעה התאונה
ש אנשים מאות בחייו. שצילם מה מכל

 ב־ שעה כעבור השתתפו בלווייתו השתתפו
שושנה. של לווייתה

★ ★ ★
בטוטו זכייה

 והספרות, העתונות הבוהימה, נשי
 של מאסונו נרגעו לא עדיין הם נדהמו.

 ואז, כפול. חדש, אסון והנה עטרון. רפי
שלו של המדהים הרושם תחת היו כשהם

 אליהם הגיעה האחרונים, ר,מיקרים שת
 השחקן- קיפנים, יוסי מחרידה: שמועה
 גוסס. בבית־חולים, שוכב העליז, הרקדן

עמוד. על עלתה נסע בה המכונית

כ היה נראה בהיסטריה. נתקפו האנשים
 בהם לפגוע החליט מלמעלה מישהו אילו

פאניקה. מלא היה דיזנגוף רחוב ובחבריהם•
ה את ליוסי שהוציאו ואמר בא מישהו

 אחר מישהו אחת. וכלייה הריאה, את טחול,
 שרוב סיפר מישהו רגל. לו שקטעו אמר

מו היו האנשים שבורות. בגופו העצמות
ול להם, שסיפרו מה לכל להאמין כנים
 בת־המצווה בחגיגת בשבת, עוד מזה. יותר

 שיוסי נמסר ירקוני, יפה של בתה של
 שמישהו עד לבכות, החלו אנשים נפטר.
 האמת התבררה. והאמת לבית־ד,חולים צילצל
ש אחרי סכנה, מכלל יצא שקיפניס היתד,
ובמעיים. בטחול נותח

 לא עדיין קיפניס יוסי של כשמצבו ואז,
 קצ׳לסקי, נורית חדש. אסון קרה ברור, היה
השח לכימיה, הידוע הפרופסור של בתו

 הו־ את מזמן לא שערכה המוכשרת קנית
 איומים, הורים במחזה שלה פעת־הבכורה

 נמצאה טובות, ולביקורות לתשבחות וזכתה
בביתה. מחה

את עשתה ד,בור,ימה ברחוב ההיסטריה " קרה ה1 כך ::י״יי־"״
 לא הוא אז שנים. שלוש לפני סילווסטר

 בצורה חייו את יסיים שהוא לעצמו תיאר
הנר לזו מאוד רוסה בתאונה יותר. טרגית

קיפניס. יוסי השבוע נפצע בתצלום אית

 האמנות חוגי על עבר זוועות כוע **ץ
רגי וכפית דיזנגוף אנשי ,ימה.,בורזד\1/

 מד לקרוא אחרים, אנשים הרבה כמו לים,
 כל כמו יודעים, הם בעתונים. דעות־אבל

 אין בסוף. מתים זקנים שאנשים אחר׳ אחד
 מקרוב, כל־כך זה את להרגיש רגילים הם

בבת־אחת.
★ ★ ★

התאונות צדם
ז יי. ווי, !■■וו—8^7

ת, ידועה > י דמות עטרון, כשרפי התהיל שבוע ^  רוח־חיים ללא מוטל נמצא בכסי
 באותם הבחירות. ערב היה זה במיטתו.

 העולם רשימת למען קשה עבד הוא ימים
 שום מצא לא שנים שבמשך לאחר הזה,

 שדווקא להאמין היה קשה מתאימה. תעסוקה
נפטר. אלה בימים

 של ממותו נרעשים עדיין היו כסית אנשי
 גיורא חדשה• ידיעה בהם פגעה וכבר רפי,

 בתאונודדרכים. נהרגו שגב ושושנה רוכמן -*
מכריו חוגי לכל מוכר היד. רוכמן גיורא ׳

המוות אחר חיוך
שון, צמיגי חברת של לוח־קיר הופיע רא ת ובו שמ פרסומת תמונו

הג והוא שפתיו על מאושר כשחיוך גיורא, של  במכונית־ספורט נו
ה נהרג. בה לזו דומה מפוארת,  את לבטל מכדי מדי מאוחר היה ״ז

שמשון. חברת של ממנהליה אחד לאחרונה התנצל הזה,׳׳ הלוח
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