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 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה.

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 דורג׳ המלך תל־אביב,

295318—284919 טל.

במדינה
משטרה

ברח! לא המרעילים
 שעות שלוש ר?

 הטוב והמקרה
גדולה פאשלה מגעו

המש שמרה בה הקפדנית, הסודיות
 בהרעלה מכתבי־האיום פרשת את טרה
בעוכ והיתה כמעט ותנובה, עלית על

 חמורים, לפשעים המחלקה איש ריה.
 פרשת את שחקר איש־שלום, אלכם

 בהרעלת ואיים לעלית שהגיע המכתב
 עשרים החברה תשלם לא אם המוצרים,

 תנובה גם כי כלל ידע לא דולר, אלף
דומה. מכתב קיבלה

 שקיבלה המכתב את העבירה עלית
 את העבירה תנובה ואילו הארצי למטה

 משטרת לידי קיבלה שהיא המכתב
 החלו המישטרה זרועות שתי חיפה.

הפרשה. את בנפרד אחת כל חוקרות
 בו היום בבוקר והבן. האם האב,

 מתוחכמת פשיטה בירושלים תוכננה
 ציווה אליה המיני־מרקט, חנות על

מש שלחה הכסף, את להעביר המכתב
 לחקור כדי רגילים חוקרים חיפה טרת
המקום. בעלי את

 פשעים לחקירת היחידה פשיטת
 בבוקר, 11 לשעה תוכננה חמורים

 הגיעו בבוקר שמונה בשעה כבר אולם
 את וחקרו לחנות חיפה משטרת חוקרי
 עניין. סביב בזהירות המיני־מרקט בעלי

 החקירה עוררה לא במקרה רק תנובה.
 לא והס החנות בעלי של חשדם את

מהמקום. ברחו
 עלית, שליח 11 בשעה הגיע כאשר

 לה החבילה את החנוונים ממנו קיבלו
 וללכת החנות את לסגור ומיהרו חיכו

 המשטרה האם. להם חיכתה שם לביתם,
אותם. ועצרה אחריהם עקבה

 איש־שלום של אנשיו חקרו כאשר
 באותו כי להם, התברר החשודים את

 ממשטרת חוקרים אצלם ביקרו בוקר
 של בראשו אדום אור עורר הדבר חיפה.

 נשלחו כי חושד החל והוא איש־שלום
 כי גילה בירור אחרי נוספים. מכתבים

 שנחקר לתנובה. נוסף במכתב מדובר
חיפה. משטרת בידי לגמרי בנפרד

 גיא פנינה התובעת הגישה השבוע
והבן. האם האב, נגד כתב־האישום את

לשו!
!חנינה אגדה

 כתן האב למה
מתן? השם את לבן

נול הדייגים אגודת למזכיר כאשר
 לאיש וכאשר סנפירה. לה קרא בת, דה

ב בת נולדה קצובר, בני גוש־אמונים,
מנורה. לה קרה הוא חנוכה,

 פרטיים שמות שני רק הם אלה
האחרו בשנים העברית ללשון שבאו

 ורבקה שרה כי החליטו שרבים מאז נות
מדי. שיגרתיים ויצחק) אברהם (או

 הורים של מלאכתם על להקל כדי
 לא יוצא־דופן(וגם שם להעניק הרוצים

 16 לפני הוציא, לילדיהם יוצא־רופן)
 רוזן, דוב מישרר־הפנים פקיד אז שנה,

 פרטיים, שמות 2660 שהכיל ספרון,
 לרר שם לבחירת שימושי מדריד מעין

הנולד.
 של לספר רוזן של ספרונו הפך מאז

שבמהדו שמך לי פסוק ספר ממש.
 שמות. 4500 מקיף כבר האחרונה רתו

 אלף 70ל־ הריעות, לכל מספיק, מיבחר
שנה. מדי הנולדים היהודיים התינוקות

 שקרא רוזן. הוורדים. אופציית
 קרא מצדו. (וזה, משאת לבנו־בכורו

 להורים נותן הבכורה'משואה), לבתו
 כמעט לילדיהם שם לבחור' הזדמנות

 מבקש הורה אס אפשרי. אפיון כל לפי
ב ויסתיים שיתחיל שם לילדו לתת
 למצוא אפשר בעיה, אין אות, אותה

 רוזן(מאסא של בספרו כאלה אינסוף
 להורים ואם ותלמית) ליטל עד ודויד

 אין כן גם לוורדים, מיוחדת נטיה יש
 ורדה, ורד, רבות: האופציות בעיה.
 ורדת ורדי, ורדינה, ורדנה, ורדיה,

וורדית.
רוזן של בספרו במיוחד רב־עניין

איש־שלום חוקר
הארצי במטה אדום אור

 הרקע על מספר הוא בו הפרק הוא
 הורים באמת: יוצאי־דופן שמות לכמה

 ילדה אמה כי אגדה, לבתם שקראו
 ואלה אגד באוטובוס נסיעה בעת אותה

 נולדה היא כי חנינה לביתם שקראו
 את חננו הבריטיים שהשלטונות ביום

למוות. שנדון לוחס־מחתרת אביה,
 הכוונה היא שם למתן אחרת סיבה
 מאבות רופין, ארתור רעיון. להנציח

 איה לבתו, קרא בארץ, ההתיישבות
 לשעבר ויצו יו״ר דינשטיין, איה (כיום

 הנפט איש דינשטיין, צבי של ואשתו
 שר־ וסגן שר־הביטחון סגן שהיה ומי

 הרעיון של התיבות כראשי האוצר),
העו ארץ־ישראל — שאף להגשמתו

 עשרות כמה אחר מנע, לא זה בדת.
 גם לתת אחד גוש־אמוניס מאיש שנים,

 שהוא רק לביתו, איה השם את הוא
השלמה. לארץ־ישראל התכוון
 ראשי־התיבות בנושא השיא את אך

 ללא לקח, פרטיים לשמות שהפכו
 לבתו קרא הוא אחד. צה״ל קצין ספק,

 היה הולדתה בעת כי מדוע? מאיה.
המלח. ים אזור מפקד

 ללמוד אפשר כר הסופית. הבת
 בשמה זכתה גיא שכרמית רוזן אצל

 עבד אביה — לגמרי פרוזאית מסיבה
 לבתו קרא גורן שלמה והרב בכרם.
 בנובמבר 29ב״ נולדה היא כי תחיה,
 האו״ס עצרת החליטה בו היום ,1947

המדינה. הקמת על
 חוקר קרא מדוע יודע שלא ומי

 שהיה מי לבנו, וילנאי זאב ארץ־ישראל
 בגיל ראשי צנחנים קצין להיות עתיד

ה את למצוא כן גם יכול מתן, .33

 לעתיד התת־אלוף רוזן: אצל תשובה
תורה. מתן יום השבועות, בחג נולד

 של ההיסטוריה האמת, למען אבל,
יל אצל במיוחד מרתקת היא שמות
 שם על מלחשוב שנואש אב דות.

 ראה בלוח, הסתכל פשוט לבתו, מקורי
 לה קרא ולכן יולי בחודש נולדה שהיא
יולית.

שנו אחד אבו־בנאת זאת, לעומת
 בתם את לו ילדה אשתו כאשר אש

 הזאת. לבת קרא ברציפות, החמישית
 — לאי־הבנות מקום כל למנוע כדי

סופית.

באר־שבע
הבשורה ג!

 זכויות שוויון
אבות בעיר

^ לגדר: מחוץ קוברים הם מתיהם את
 לבית־וד הסמוכה מיוחדת, בחלקה
 מל־ חללי הבריטי(של הצבאי קברות

בקר שנפלו הראשונה, חמת־העולם
התורכים). מידי העיר כיבוש בות

 כדי להם, איו״משיבים מיסגדם את
 מט־ והוא מקום־תפילה, ויהיה שיחזור

 מן חלק שנים, 36 זה להיות, שיר
העירוני. המוסיאון

 באר־ לראשי היתה השבוע אבל
 ל־ בשורה אלף) 120 שבע(אוכלוסיה:

 העיר של המוסלמיים תושביה 1260
 שוקלת העיריה בעיקר). (בדואים,
נפרד. גן־ילדים ילדיהם, עבור להקים,

גיא תובעת
השניה על ידעה לא אחת זרוע

2471 הזה העולם32


