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בית-הדו. ו9 פ״ת תל-אביב,דוו ט,קנ!ר ,,״;ף/*ממה/0 .
.98 העצמאות רוך חיפה,

0 סו השרון בט״מ, ס.ג. ת״א; :/כ/׳/)1311/6
שמע מוסך ירושלים; ו5 סילון,

 6 ביאליק דב, בן חיפה;
48 תן,ז'בוטינסקי צבי גן; רמת

20 השרון קטנועים,דרך שרות רמתיים;

ן $ ס ס #
שפי פרסו□

\ מתקדמת אהבה \
 צילומים!! שיקופיות, לסרטים,

> מאירופה וכר וחוברות ;>
<| עם להתקשר ל
> ת״א 24085 ד. ת. >

צילום חובב
 אגורות 7x11 20 תמונות
אגורות 9x13 30 גלויות

 זו מודעה המביא וכל
חינם סרט פתוח

 גן־אני״ ״פוטו
ת״א. 105 אבן־גגירול

במדינה
עבודה יחסי

פנים שתי
לפתק
 היד! פשוטה, נייר פיסת על הפתק,

 קריב. זאב מקורות, מנהל של בכתב־ידו
:בו נאמר

שמו עובדים מחוק) (השם אנשי )1
שעות. 11 להם ורושמים שעות, נה

 שעות, 12 מכני לציוד רושמים )2
עוב ש(הם) להם בודקים שלא בזמן
שעות. 12 (באמת) דים

 זה פתק כתב קריב פתרונות. יש
 למה מקורות. צמרת של ישיבה בעת

בו? התכוון בדיוק

״מקורות״ מנפ״ד של הפתק
נזיפה? או — הבטחה

 במערכות השבוע הופצה אחת גירסה
 לזהות טרח לא הגירסה מפיץ העיתונים.

 הוא כי להניח סביר אולם עצמו, את
קריב. של הבכירים מאנשיו אחד

 אנונימי במכתב האלמוני, העובד טען
 קריב :מקורות של טופס על שנכתב

 של לתביעתו בתשובה הפתק את כתב
 להוסיף שלו המחלקות ממנהלי אחד
 החבילה. לעיסקת מחוץ לעובדיו שכר

באומ לשתוק, קריב לו רמז בתשובה,
הע אז, פתרונות." מוצאים ״אנחנו רו:
 כדי מנהל, לאותו הפתק את קריב ביר

 שנר להעלות אפשר כיצד לו להראות
החבילה. עיסקת מסגרת את לפרוץ בלי

 העלה ההפוכה הגירסה את שלילה.
״ה יעקובוביץ: מרדני מקורות, דובר
הס קריב״, על־ידי נכתב אמנם פתק
אליו שנילוותה הפרשנות ״אולם ביר,

 הפתק את כתב קריב נכונה. איננה
 לשלילה. הדבר את בציינו בתרעומת,

את לדפוק שחצה מישהו יש פשוט
המנכ״ל.״

ארם דרכי
ת דו אג ת ה  השנייה ה

הצליחה
 אברהם ניסה חודשים, שלושה לפני
קרו כהן, יפה עם יחד להתאבד, ביטון

 על־ במקרה ניצלו השניים וידידתו. בתו
שוכ .אותם גילה ברחוב, שעבר שכן ידי
 בחזית הכביש, על הכרה חסרי בים

כץ. בפרדס יפה, של ביתה
 במשימתו: אברהם הצליח השבוע,

 של ביתה בתור — מת נתגלה הוא
עצמו. את שהרעיל לאחר אהובתו,
טר אהבים משולש לסיומו בא בכך,

 הזה העולם רומיאו, ושני (יוליה גי,
,17זד בן אברהם השתתפו בו ),1757
 לחמישה אם — 32ה־ בת אחיו גיסת

 ),37( קצב פואד נוסף, וגיס — ילדים
 הלא — אחותה למען אשתו את שנטש

יפה. היא
 נסיון אותו בעקבות יקר. תענוג
 ואברהם יפה נשלחו ראשון, התאבדות
בבת לחולי־נפש בבית־חולים לאישפוז

מקב היו מגהה, בגהה. מכן ולאחר ים,
 היו אותן תופשות, שישי, בימי לים,

 — יפה של בדירתה פעם מדי מבלים
פואד. עם יחד

מדי. יקר תענוג מסתבר, זה, היה
 שהשתררו המתחים המשולשת, האהבה
 לנסיון בזמנו ושהביאו המשולש, בקרב

 היה הפעם, מחדש. נולדו — ההתאבדות
 בפעם כמו ראשון. שנשבר הצעיר זה

 אולם הסיבה. בדיוק ידועה לא שעברה,
ב בבית השכנות, אחת הרגישה ׳כאשד
 העולה נוראה בצחנה מספר, 11 רחוב

 וסרה כהן, יפה של הריקה מדירתה
גילתה — הפתוח לחלון מבעד להציץ

הצעיר. אברהם של המתה גופתו את

1773 הזה העולם24


