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והלורד הליידי בגלל נגרם משפחתי סקנדל
.בהפי־אנד הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה . .

ת: א בנימין ל. מ

 כראוי. מבוסם היה — הלורד עם בו בוגדת אשתו כי כ. צבי של החשד
 הלורד, על בשנתה מדברת אשתו את שומע הוא לילות במה זה

 ממש אהיה אני — יפה... שהוא ״במה פניה; על אושר כשהבעת
ובדומה. אתו״ מאושרת

 לאחר אך מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילה
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מד. מייד לו לומר עליה

אש 7 לורד אותו בכלל ומיהו הלורד
 תחילה וניסתה מר בבכי פרצה תו

הכל. את להכחיש
 להסתיים היתה עלולה הפרשה כל
בב שפגשה השפנה אלמלא רע בכי־

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה עלה
 י״ לאשתך גם לורד יהיה ■שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
 לורד יש לי גם 1 יש ״מה :הוסיפה

 אתו!״ מאושרת ממש ואני בבית
 הבעל של סקרנותו הגיעה כאן

לשיאה.
 את וראה השכנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד
 מכונת את לראות יכולה את גם

בפעולה! לורד הכביסה

 או קריסטל ליידי את לבית קחי
 הטובות הכביסה מכונות קריסטל לורד

 מייד ותגלי — מכולן והחסכוניות
 גם — בהן נמצא שאינו יתרון שאין

אתן... מאושרת תהיי את
ה סוגי לכל הכביסה תוכניות כל

 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אמאייל

בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי
עדיים.

 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין
ראשון. ממבט — קריסטל .בלורד

לשבו לביתך הלורד את הכניסי
התחייבות. כל ללא נסיון עיים

לעולם. אותו תוציאי לא :את
(מ.)

תמרורים
ג ו ח  אחד שיל 76ה־ יום־הולדתו . נ

ה הבמה מוותיקי
 אהרון עברית

רוס יליד !מסקין,
 שהצטרף הלבנה, יה

 הבימה 'לתיאטרון
ברוס בהיותו עוד
 עם לארץ עלה יה,

 בשנת התיאטרון
 מאז והופיע 1928

מ הצגות, בעשרות
 שנכנסו כאלו הן

התי ■של לקלסיקה
העברי. אטרון

ג ו ח  יום . נ
 של 64ה־ הולדתו

שר ישעיהו ישראל הכנסת יו״ר של
 צנעא יליד עבי,

 ׳ראש בעבר שבתימן,
 התימנית המחלקה

 הבר- בהסתדרות,
 1949 משנת כנסת

 לשעבר. ושר־הידואר
ה על מחקר !כתב

ו התימני פולקלור
 בהפר רבות כתבות

ובדבר. הצעיר על
ג ו ח  יום־ . נ

 של 49ה־ הולדתו
 צפת, עיריית ראש

 קדוש, אליהו
 שהיה מי צפת, יליד
ו הבריטים על־ידי נעצר באצ״ל, פעיל

 החרות תנועת סניף ראש לקניה, הוגלה
.1962 משנת צפת עיריית וחס* בצפת

ג ו ח איש של 41ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 גרונדמן אליעזר התל־אביבי ר,עסקים
 העולמי סגךהנשיא אגרון, מיפעלי מבעלי

 לישבת הנהלת חבר הצעירה, הלישכה של
 של ואיש־השנה יפו,—תל־אביב המיסחר
הצעירה. הלישכה

 אפסנאות אגף ראש לתפקיד . ע צ ו ה
 תת־אלוף ים-המל:ח מיפעלי ׳מנהל בציה״ל,
 האלוף של במקומו שחר, אריה (מיל.)
ציבו שערוריה עורר יאשר קיין, נחמיה

המפוא ללישכתיו בידה הכניס כאשד רית
החדשה. רת

ה ב נ ג  ה־ של הפרטית !מכוניתו ♦ נ
 רב־יניצב המישטרה, של מפהח־הכיללי

 ביתו ליד שחנתה בעת רזזוליו, שאול
 ?!ורטינה פורד !מדגם המכונית, ובירושלים.

 וללא שלמה כשהיא יממה כעבור ונמצאה
פגע.

. ל פ האפרתי יוסף סמל 43 בגיל נ
 רמת-הגולו, על סורית בהפגזה ׳מגבעתיים,

 שם. החיילים בפני כמרצה שהותו בעת
 שימש לסיפרות, ד״ר שהיה האפרתי,

 ועברית כללית לסי&רות בכיר כמרצה
 ה־ מעורכי והיה תל־אביב, באוניברסיטת

 האפרתי שימש בעבר הסיפוחז, ריבעון
 באוניברסיטת כלליות לסיפרות החוג כראש

 עברית לסיפרות החוג וכראש -תל־אביב
 כמומחה :נודע בצופית. בדל בית במיכללת
זטשדגיחובסקי. ביאליק ליצירות

♦ ר ט פ  ומפיק־הסר- הסופר ,79 בגיל נ
 ל־ שזוכה פאניול, מרסל הצרפתי טים

 אחר- שעובדו המחזות כמחבר רב פירסום
 כמו־יכן ומאריוס. קיסר פאני, :לסרטים כך

תהי ,ביניהם ספרים שמונה פאניול חיבר
 טופז, המחזה ואת הסודות עת אבי, לת

 בעיקר נודע פאניול לסרט. אחר־בך שעובד
 שייקספיר של המתרגמים מגדולי כאחד

 האקדמיה כחבר 1947ב־ ונבחר לצרפתית,
הצרפתית■

,"3,!^ ^ ש' גנרל ,־,מועצות*'בברית־ז,^
 הק.ג.ב., .מראשי סובורוב, אלכסנדר

 החל אשר הסובייטית, הביטחון ׳משטרת
 של בעיצומם גק.ג.ב. שלו הקריירה את

 השלד בשנות הסטאליניסטיים הטיהורים
 ברית- מנהיגי חתמו מותו הודעת על ישים.

 קוסי- אלנסיי ברז׳נייב, ליאוניד המועצות
 שר־ההגינה וכן פודגיודני, וניקדלאי גין

ב. וראש גרצ׳קו הימשר אדרופוב. יורי הק.̂ג
. ר ט פ  ח- מעסקני אהד ,42 בגיל נ

 סניף ראש שהיה ומי ׳ברחובות היסתדרות
ששי רעננה, יליד זיו, אהרון בעיר דבר
בצה״ל. כסרן מש

ר ט פ  העיר ישישי ׳זקן ,103 בגיל ♦ נ
 לדור האחרון כשריד ידוע שהיה יומי צפת

 אברהם בצפת, המופלגים הישישים
 שני בנות, שלוש ׳אחריו הותיר בובנר,

זבני-נינים. ׳נינים ועשרות נכדים 41 ׳׳בנים,

שרטכי

מפקין

1912 הזה העולם


