
 אשתו של ממניתח במילנוד נאשם שורד■!
ד וימוני־יד, בשלושה בדמי־הביטוח לזכות נ

 המפוצץ
מרוממה

תמרורים
♦ א ש י  בפעם בקאליפורניה, נ

 לסו ,75 וולף, נלין בחייו, 20ה־
 לארבעים אב וולף, .38 קומאציו,

 הראשונה אשתו את נשא ובנות, בנים
 נישואין בשום האריך לא ,19 בגיל

 ובאחד שנים מחמש יותר מנישואיו
ימים. בחמישה הסתפק אף המקרים

ר ב שמעד, אחר בירכו את ♦ ש
עו ולכיסא־גלגלים, לקביים ונזקק
 ישראל שגריר ,49 סופר, בדיה

 16 בגיל ארצה שעלה בפאריס,
 שלושה לסיים והספיק מבגדאד

אוניברסיטות(מיש־ בשלוש מיקצועות
 תעשייתי מינהל בירושלים: פטים

 להיות בניו־יורק), היסטוריה בפאריס; 9
 מבקר־המדינה, במישרד בכיר פקיד

 חברת ומנהל עצמאי עורר־דין
זה, אחר בזה שהיה, לפני מיכון־בנייה

 (ליד בז׳נבה בצ׳אד, ישראל שגריר
ובפאריס. האדם) מוסדות

מואב גנטיקאי
ומדען מיקלען

ז פ ש  במחלת לטיפול ♦ או
 אחרת, גירסה ולפי — הסרטן

 בבית־חולים — פתוח לניתוודלב
 ,49 חוסיין*, האמריקאית, בקליוולנד

בית־ באותו שנים. 31 מזה ירדן מלך

 לא המנוסים המישטרה וקרי ך*
 הם ״הרומנית'. הגירסה את קנו 1 י

 הוצתה שמכוניתה אבן, בלה את חקרו
 ולא בתל-אביב, 184 ארלוזוחב ברחוב

 אולם להצתה. סיבה כל מפיה גילו
 אבן רוברט בעלת את חקח כאשר

 גירסה מפיו שמעו (צימבוויציאנוו,
עשיר. רקע בסיפור שלוותה
 היה רומנית יליר )39( הנאה לגבר

 מצד התנכלויות על מפורט סיפור
 רומנית ממשלת של חשאיים סוכנים

 חבר היה בנעוריו כי סיפר הוא
 ועלה בעירו, הקומוניסטית המיפלגה

 הפד הוא המיפלגת בדרגות מאוד מהר
 המיפלגה עיתון של העורך להיות

הניצוץ.
 נוצריה לאשה באושר נשוי היה הוא

 לפתע, אולם קטן. לבן ואב יפהפית
באידיאלים מפקפק החל ,1973 כשנת

 לניתוח־לב בשעתו, אושפזו, חולים
 הראשי והרב סעודיה מלך ח׳אלד פתוח,

גורו. שלמה לשעבר

ג ו ח  אנשי בשבי בדמשק, ♦ נ
של 22ה־ יום־הולדתו ג׳יבריל, אחמד

 חוסיין, אבי-סבו. שם על הקרוי •
 אל• במיסוד הקבור מבה, שליס

בירושלים. אקצה

 עם הסתכסד לאט־לאט המיפלגה. של
במיפלגת תפקידיו מכל ופוטר חבריו

 בתבדותו נאשם 1977 בשנת
 שנות לשלוש ונידון מחתרתי באירגון
 מאסרו על אבן של סיפוריו מאסר.

 שומעיו. את מזעזעים ברומניה
 כמו היו לדבריו, שת שעבר העינויים
 על מספר הוא הנאצים. של הענויים
אחרות. זוועות ועל צפורניים עקירת

 להשתחרר הצליח 1980 שנת בסוף
 הרומנית היתר־־יציאה ולקבל ממאסרו

 סיפור את וסיפר לישראל עלה הוא
 אמנסטי לאנשי הנורא מאסרו

 הוא בגורלו. שהתעניינו הבינלאומי.
 כשהוא בגרמנית בטלוויזיה הופיע אף

 מאז, ברומנית המאסר סיפור את מספר
 הביון שרותי אותו רודפים לדבריו,

הרומניים.
התגרש חמנית את שעזב לפני

 בשנה כמו לו שידר צבי, אביו, סאלם.
 האחרון הקשר ברדיו. ברכות שעברה

 בצינוק נתון שהוא שסבורים גרוף, עם
 חודשים, חמישה לפני היה מבודד,
הוריו. אל ממנו מיכתב הגיע כאשר

♦ ג ו ח  של 69ה־ יום־הולדתו נ
 ומי המערך ח״כ אבן, שלמה אבא
ישראל שגריר שנים, 12 במשך שהית

 את הכיר לישראל עלה וכאשר מאשתו,
 ילידת ומבוססת גאה גרושה בלה,

 החליטו השניים היא. גם רומניה
 מנישואיה בת היתה לבלה להינשא.

 כדי נאבק החל וחברט הקורמי*
לישראל. 16וד בן בנו את להעלות

 וכדי עורך־דין, אבן היה ברומניה
 עליו היה בישראל רישיון להשיג
 לשם לומד החל הוא בחינות לעבור

 עסק עצמו את לפרנס ובכדי כך,
ומאבטח. כשומר שונות בעבודות

 תקופת את ועבר לצה״ל גוייס הוא
 בצה׳ל דרגתו הדרושת האימונים

 עצמו ראה הוא אולם טר׳ש. ודתה
 ראשונה ממדרגה ביטחוני כמומחה

 אחרי בישראל. ממעמדו מתוסכל והיה
 בו, אמנסטי אנשי התעניינות שפגה

 עולה רגיל, ישראלי אזרח אבן הפד
 קליטה בבעיות המתמודד חדש,

פת. בכל בו אכל התיסכול ופרנסת
 לאישי־ מיכתבים כותב החל הוא
 לפניהם עצמו אח והציג שונית ציבור

 ממד־ וכמומחודביטחוני כגיבור־לאומי
 בשמירה לסייע הרוצה ראשונת רגה
 כמיכתב המדינה. ביטחון על

 בי אבן, הסביר לד, משה לרמטכ״ל,
 במערך רבות פרצות על יודע הוא

 על סיפר הוא המדינה. של הביטחוני
לפגי חשופים אסטרטגיים מקומות

 ביקש כך לשם עזרתו. את והציע עת
לדרגת לפחות אותו יעלה הרמטכ״ל כי

 שר־ ולאחר־מכן ובוושינגטון באו״ם
 ראש־הממשלה. וסגן שר־החינוך החוץ,

 בדרום־ יהודי לעיתונאי שנולד אבן,
 לפני היה, גם איבן, כאובריי אפריקה

 וערבית, פרסית סיפרות חוקר שנת 40
 צנזור הבריטי, בצבא מייג׳ור(רב־סרן)

 העליונה הבריטית המיפקדה ליד
 ומתרגם ועברית) (לערבית בקאהיר

 של סיפרו את לאנגלית, (מערבית
 תובע של יומנו אל־חכים, תאופיק
מצרי).

 זהו צה״ל. חייל גרוף, יוסף החולוני
ניסים עם יחד בשבי, השני יום־הולדתו

ר

של ג1ל1נ1מ
 את ביקש זזמישטרוז זיציג

 למנוע כדי בן־זקו, דויד של מעצרו •4
 כבר .הוא אשתו. את להטריד ממנו
 כזו, הטרדה על ימים לששה נעצר

 וחזר בית־המישפט צו את הפר והפעם
 לשופט השוטר אמר לחטרידה.״
פיאלקוב. עמירם המעצרים,
 בינוני, בגובה צעיר גבר בן־זקן.

 רגליו על עמד מיוסרת, הבעה בעל
 נרגש בקול השופט. אל מדבר והחל
 ואת בעיותיו את לשופט להסביר ניסה

 כאשר גם לדבר, חדל לא הוא מצבו;
 להרגיעו, ניסתה באולם שישכח אמו
 השופט את ראה כאשר הפסיק, ולא

ההחלטה. את כבר כותב
 שבוע. לפני אותי שיחרר .כבודו

 כאשר אז שלי. לבית אלך שלא בתנאי
 לי מותר אם לברר ביקשתי השתחררתי

 רציתי בי חמותי, של לבית ללכת
 אומר השוטר שלי. הילדים את לראות

אשתי. את שהטרדתי בטעות,
 את אפילו ככה, מהבית .יצאתי

 היא לי, נותנת לא היא שלי הבגדים
 אמה. של לבית מחדש פעם כל בורחת

 באתי אני סורגים, הבית כל ושם,
 הזמינו הס ואז מבחוץ לה וקראתי

 תגיד היא פה. שלי אמא הנה, מישטרה.
 הילדים, את לבקש ניסתה היא שגם לד

בפנים. הטלפון את לה טרקו אבל
 לעוד אותנו דחו הרמי .בבית־הדין

 אראה לא אני שנה חצי מת שנה, חצי
 סכין עט שבאתי אמר הוא הילדים? את

 כבודו, של צו שהפרתי האחרונה, בפעם
 רק עליי אסר הצו נכון. לא זה אבל

 לבית הלכתי ואני שלי, לבית ללכת
מה לה.., קראתי ומבחוץ חמותי של

מיסכן גבר
 כאן. היא שלי, אמא את לשאול יכולים אותם מביאה היא כאשר בבוקר, לחכות

להחליף, בגדים לי שתיתן התחננתי לגן.
 ככה. אתי הולכת היא למה יורע לא אני כעת גר אני כלב, כמו אותי זרקו

 בסדר נשואים היינו שנים שבע אין בגדים, לי אין במרפסת אמי אצל
 וזורקת להתגרש רוצה היא ופיתאוס הולך לא ואני כלי־גילוח, אפילו לי

 לא אני גט, לה לתת מוכן אני אותי. להפר שלא בדי מהבית אותם לקחת
אבל נגמר. הכל כי שלוס־בית מבקש הצו.״ את

 לחצי פעם כל דוחה הרבני בית־חדין המשיך מסויימת. סחבת
 איתנו.׳׳ משחקים שנת אומרים במישטרה .החוקרים בן־זקן;

 מפעם בו מציצה הבעל של אמו שלד* החקירה כל זה גטי לה תן לי:
מספיק,׳ בני, .די מתחנן. במבט לפעם מעצר, מבקשים הם שבגללה

 היא ולעצמה בלחש, לו אומרת היא לא סכין, עם שבאתי אמרה .אשתי
 נראד״ הוא איר .תיראו ממלמלת בכלל יצאה לא הרי היא סכין. היה

לא ערבי, במו ונראה במעצר יומיים סכין? לראות יכלה איד אז התוצר״
עושת״ הוא ומה אומר הוא מה מדגיש

 החלטתו כתיבת את סיים השופט
 שיוכל כדי לשתות מהצעיר ומבקש

 דיברת אתה ההחלטה;.די; לקרוא.את
 הוא לדבר,״ לי תן עכשיו סוף בלי

וקור* אומד,
 לא העציר כי נראה החוקר .מדברי

 על״ידי עליו שהוטל התנאי את מילא
 פעם כבר הובא הוא ביודהמישפט.

 ימית לשישה הוארך ומעצרו לשופט
 הוגש טרם כי מוסר, המישטרה בא־כוח

 חמישה עוד ומבקש נגדו כתב׳אישום
 מתחיל העניין להגישו. כדי ימים

 אינני מסויימת. סחבת במו לי להדיח
 אני המעצר. את להאריך יש כי חושב

 מסתיימים כאלה מיקרים כי לכד, ער
 לדתייחס אץ אבל בטרגדיד״ לפעמים

בטרגדיה, ייגמר כאילו מיקרה לכל
 שאשה הגברים כל ייעצרו כן לא שאם

נגדם." מתלוננת
 הבעל של לליבו שהבין השופט,

עצמית. בערובה אותו שיחרר המוכה,

 אמר הרבני בית־הדין בזה? העוול
 ניסינו שלי. הילדים את לראות שזכותי
 הטלפון את לנו טורקים אבל לטלפן,
בפני*

 יכול אני מה אלי* בחור לא .אני
 עוצרים דבר כל על כלו*• לעשות?

 השוטר שברתי, לא הכיתי, לא אותי.
 כמו נשמע זה אז תיקי* חמישה אומר

 שניים בגלל אבל מה יורע מי
 אותי העלו לא אפילו מהתיקים

 אותה? הטרדתי במה לבית־המישפט.
 הגן,לקרוא שנגמר אחרי שעה באתי

 לא אבל לגן, ללכת יכולתי לילדים.
יכולתי ש* להם להפריע רציתי

ואשתו פיאלקוב שופט
בטרגדיה...״ נגמרות ואשתו בעל בין מריבות .לפעמים
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אב? נאשם
המיפלגח של באידיאלים מפקפק

 אבן הפיץ הזה המיכתב העתק את סרן.
 מענה קיבל לא כאשר העיתונים. לכל

 בעייתו בנראה, החמירה, מאיש,
הנפשית.

לאיים
ולפוצץ

בן  שלחו הרומנים כי בטוח היה <\
 כדי החשאיים סוכניהם את
כל במוחו קיננה המחשבה לו. להתנכל

)52 בעמוד (המשך

חוג  של 81ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 חזן של בנו ביין, אלכסנדר ד״ר

 לפי היסטוריון בגרמניה, קטן בכפר
 גינזך כאיש דרכו את שהחל השכלתו,

 1 כמנהל המשיר הגרמני, המדינה
 והיה, בירושלים הציוני הארכיץ
 צלם משורר, ביין, המדינה. לגנז לבסוף,

 ביוגראף הוא בשעות־הפנאי ופסנתרן
 מוצקין, (ליאון ציוניים אישים של

 במיוחד נודע אך חפץ) ארתור
 הרצל, תיאודור על שלו בביוגראפיה

 היה (.הרצל הרבה מסתירה שאינה
ן קדושי) ולא אד* הפרטיים בחייו

|,
♦ ר ט פ  ממושכת מחלה אחרי נ

 \ רחובות) (ליד בבית־אלעזרי ונדירה
 רם (לגנטיקה) פרופסור ,53 בגיל

 דגים זני בטיפוח שהתמחה מואב,
 ןיז,5ה מטפחי בין והיה ועופות(למאכל) }
 מואב, ועז. יעל של ההכלאה תוצאות 1

 היה בנות, ושלוש בנים לשני אב
 הפלמ״ח חטיבת של מצטיין מקלען
 גם ונודע במילחמת־העצמאות, יפתח
 דתית, כפייה למניעת הליגה כאיש

 מישרד־החקלאות של הראשי כמדען
 חודשים כמה לפני שהופיע וכאיש

 המחלה, בצל חייו על וסיפר בטלוויזיה
יחלים. לא ידע, כך שממנה,

ר ט פ  יום־הולדתו לפני שבוע ♦ נ
ד ,91 ה־  ומנהל בנקאי לוי, ג׳ו? ד

 1 ארץ בגרמניה, לסיגריות בית־חרושת
 | בבנק בארץ דרכו את החל הולדתו.

 בית־ לניהול עבר שממנו דיסקונט,
 העלה שם מספרו, לסיגריות החרושת

 מונים עשרת קצר זמן תוך התפוקה את
לש לחודש סיגריות מיליון (משמונה

 משפח מחלוצי היה לוי מיליון). מונים
 חינם חלב (כוס בארץ תנאי־העובדים

 כשולח נודע וגם )13 משכורת ליו*
 השאר, בין כתב, הוא בכתיבה. ידו

 הוסב, שמו אשר בערב, תשע בשבועון
הזה. להעולם דבר, של בסופו

 ! לפני יום בירושלים ♦ נפטרה
 1 מאיר, זלמה ,100ה־ יום־הולדתה

 (אחות) כשוועסטער יותר הידועה
 68 לפני הגיעה גרמניה, ילידת זלמה.
 הטיפוס מגיפות של בעיצומן — שנים

בי שהשתוללו המוח קרום ודלקת
 הראשונה מילחמת־העולם של רושלים

 שבו צדק, שערי לבית־החולים —
 עשרות במשך מכן, לאחר שימשה

 חדר־ניתוח אחות במיילדת, שני*
ראשית. ואחות
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