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נ ו ל ד ה ♦ בבית־החולים הדסה בירו 
שלים׳ לקריינית הטלוויזיה בשפה הערבית,
גליה )גלוריה( סופר )סטיוארט( ולבע 
לה ,כתב הטלוויזיה אדי סופר ,בת
בכורה.
נ ח ו ג  .יום־הולדתו ה־ 75של איש
התיאטרון ,מראשוני הבוהימה של תל-
אביב ,ממייסדי תל״ם )תיאטרון למע 
ברות — בשעתו( ,זאב יוסיפון )יוסקו-
ביד(.
נ ב ח ר ♦ לסגן יושב־ראש הכנסת,
במקום ראש עיריית נצרת ,ח״כ סייף א 
דיו זועבי שהתפטר מתפקיד זה — ח״כ
אריאס נחלה ה-
ערבי־נוצרי בן ה־
 ,58תושב כפר רמה
שבגליל ,המכהן כ־
חבר-כנסת מ־. 1959
נ ב ח ר ♦ לתפ 
קיד ראש המועצה

העליונה של תנועת
הבונים החופשיים
בישראל ,ד״ר י ד
),(72
לם
סן?
לשעבר שופט בית-
המשפט המחוזי ב־
שנולד
תל״אביב,
בגליציה ,למד באוניברסיטת וינה ,עלה
לארץ ב־ , 1939עבד כעורך־דין ,תובע ב 
ממשלת המנדט ,שופט בית־משפט השלום
בתל־אביב ,ח״כ בכנסת הראשונה ושופט
בבית־המשפט המחוזי.

בר

מ נ ה ל י ם ר ו מ ן  .השחקנית
ברה )מצחיקונת( סטרייסנד והבמאי ה-
צ׳כי שהשתקע בארצות־הברית מילוש
)התפשטות( פורמן.
נ י ט א ו ♦ זמר הרוק הוותיק ג׳רי
לי לואיס וג׳רון גון־פייט .אלו הם
נישואיו ברביעית של הזמר שאשתו הרא 
שונה היתר .קטינה בת  14ואשתו השלי 
שית היתד .אחייניתו.
ז כ ת ה ♦ בפרס השחקנית הפופולרית
ביותר בבריטניה ,אינגריד ברגמן ,ה 
שוהה בתקופה האחרונה בלונדון.

ב ע ד ת פני
הפלאך התעלסה
עם א הו ב ה
ו שו תפ ה הכי!
א ח הרצח...
^ ני אחזור בעוד שעתיים,״
אמר מרקו סעדה להוריו בעת
שיצא ב־ 17במאי ,לפני חמישה וחצי חוד 
שים מבית הוריו שבקרית שרת בחולון.
היו אלה דבריו האחרונים של מרקו
למשפחתו .יותר הם לא ראו אותו .משך
חמישה וחצי חודשים חיפשו את מרקו ב 
כל חלקי הארץ .כאשר הגיעה שמועה
שמרקו עובד באילת ,מיחד אחיו לחפש
אותו שם .משרד חוקרים פרטי הועמד
במצב הכן בחיפושים אחר הבן האובד,
בפרוטות האחרונות שאספו הוריו הקשי 
שים.
כשהתעורר בלב בני המשפחה החשד

ו עזן
ב ש ע ת ה ח' 1ע נ ל

ך ן מרקו סערה בן ה־ ,24שעלה לארץ לפני למעלה משלוש שנים,
^ ן ן-
^ | | כפי שצולם בעת חגיגה משפחתית ,זמן קצר לפני הירצחו.
1111
באותה חגיגה צולמה גם תמונתו בחברת החשודה ברצח ,שנעלמה בצורה מיסתורית,

שמרקו נעלם בגלל אהבה נכזבת ,חששו
הוריו כי ברח .הם הפעילו את קרו 
ביהם בלבנון במטרה לאתר את הבן .כל
המאמצים לא נשאו פרי .ההורים המיוא 
שים לא ידעו שבנם מרקו נמצא במרחק
של  300מטר מביתם.
גופתו נקברה בעומק של מטר אהד,
בחולות חולון ,ליד השכונה השקטה ב 
יותר בעיר ,גבעת חולון.
כשמרקו לא חזר באותו ערב בחודש
מאי ,היו הוריו מודאגים אך החליטו להמ 
תין .הם ידעו שהוא יצא לפגוש את חב 
רתו ,היו סבורים שנסע איתר .לאיזה מקום.
רק כאשר לא חזר למחרת היום החלו דו 
אגים מאוד .בהתייעצות שערכו ,החליטו
לפנות למשטרת חולון ולהודיע על היעל 
מו.
מספר אחיו של מרקו ,יוסף סעדה ),(34
העובד בספריית אייל בתל-אביב :״זה
שנעלם ללילה נראה לנו מוזר אבל חשבנו
שיצא עם החברה שלו .אז הבננו .זה יכול
לקרות לכל אחד .אבל כשהוא לא חזר
לדאוג .אין זה
למחרת התחלנו מאוד
ממנהגו להיעדר מהבית .ידענו שמשהו
קרה.״
כשיצא מרקו מהבית היה לבוש מכנסיים
חומות וחולצת פסים לבנה אפורה .אותו
יום התבשר בחברת תדיראן ,בה עבד כ־
מחסנאי מזה שנד .וחצי ,כי העלו את ה־
׳משכורת שלו בכעשד לירות ליום בזכות
העברה לתפקיד בכיר יותר .על סמך הוד 
עה זו לקח מרקו הלוואה של  700לירות.
לפני שיצא מהבית הספיק להחזיר להו 
ריו סכום של  300לירות שהיה חייב להם
מזמן.
את יתרת  400הלירות לקח מרקו איתו.
כאשר נמצאה גופתו הרקובה ,שזוהתה
דק לפי בגדיו ,לא נמצאו לידה כל כס 
פים.

נ ה ר ג ה ♦ בתאונת-דרכים ,צפורה
מרכוס ) ,(36אשתו של יעקב מרכוס ),(37
מנהל מחלקת השיווק של חברת הלנה
רובינשטיין ,עת נסעה בחברת שניים מתוך
שלושת ילדיה ,שאחד מהם נפצע קשה
באותה תאונה.
נ פ ט ר ♦ בקופנהגן ,בגיל  ,58מי שהיה
נציג פולין באו״ם והיגר לדנמרק ב־, 1969
יוליום כץ־סוחי ,שנאלץ לצאת ב־1968
לגימלאות ועזב ,יחד עם קבוצת יהודים
פולנים את פולין והשתקע בדנמרק ,שם
הירצה במכון למדעי המדינה על בעיות
מדיניות של אירופה המזרחית.
נ פ ט ר ♦ במוסקבה ,בגיל  ,60ראש
תוכנית החלל בברית־המועצות מיכאיל
יאנגל ,שנמנה עם מומחי הרקיטות הבכי 
רים של בריה״מ ושמונה ב־ 1966לראש
תוכנית החלל הסובייטית.
נ פ ט ר ♦ בירושלים ,מהתקף־לב ,ב 
גיל  ,67יו״ר אירגון הקבלנים בירושלים
זאב פרוס ק ,שהחל עוסק בבנייה כשעלה
לארץ לפני  45שנים ,עבד תחילה כפועל
בניין ואחר כקבלן שבנה בניינים רבים
בכל חלקי ירושלים.
נ פ ט ר ♦ בגיל  ,75מי שהיה קצין
במשטרת המנדט והגיע בתקופת שירותו
לדרגה הגבוהה ביותר ששוטר יהודי הגיע
במשטרת המנדט — מייג׳ור קלמן כהן,
יליד זכרון־יעקב.
נ פ ט ר ♦ בירושלים ,מי שהיה יו״ר
מועצת המנהלים שיל בנק ארץ־ ישראל
בריטניה ,זאב ויליאמם ,שנולד בברדי-
צ׳ב ,עבר בגיל  17עם משפחתו לברי 
טניה ,ומאז עלותו לארץ התגורר חצי שנה
בארץ וחצי שנה בבריטניה .תרם כסף
רב למוסדות תורד .בישראל והיה ממנהלי
היכל שלמה והקים את פלאנטריוס ויל־
יאמס ליד האוניברסיטה העברית בירו 
שלים.
ה עו ל ם הזה 1783

נאו נמצאה הגונה

בעומק של מטר אחד בחולות הנודדים שבין
חולון לראשון־לציון ,נמצאה גופתו של
סעדה ,חמישה וחצי חודשים אחרי הירצחו .המקום בו הוטמנה גוויתו ,נמצא כ־ 300מטר
מבית מגוריו בשכונת גבעת חולון .ממקום זה לא ניתן לראות אף אחד מבתיה של העיר.

ן* חודשים האחרונים לחייו היה מרקו
 ■1בדכאון .הוא גם לא ניסה להסתיר
את הסיבה לכך .לפני כשנתיים הכיר מר־

