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אבא טל נזיברק יסיס, פני על

)6 נזסנזוד (המשך
 גם כדין, יעים לד,רש וקשה החוק את יודעים

קיום** על יודעים אגחנו אם
 הע־ ישנד״ מסחרית איפרה על בהסתמכו

 גם יש ביקוש, שיש זמן ״בל אננזין: סדק
היצע.*

 ומוכן סבעי כדבר הבעיה הצגת אולם
 שטעה לא דאגה, לעורר צריו שאינו מאליו,

הקהל. את
 מבלי באויר תלויה שנשארה אחת, שאלה
 הזוגות אם חיתה: בסימפוזיון, לדיון שתבוא

המיןז מחלות באו מאין נקיות, כה הן

הים
וגוריו זאב־־הים

 א/ק שסח האטלגסי באוקינום אי־שם
 הישראלי. הצי־הסוחר של אנית־הדגל ישראל,

 בשמש הנוסעים עשרות השתזפו סיפונה על
 שבועיים. לפני שזרחה המפתיעה, האביבית

 לאיש תקלות, ללא שסה הגדולה האניה
 בחדר רק דאגות. היו לא צוותה מאנשי

 מודאג הראשון האלחוסאי ישב האלחוט
 ״אבא הידיעה: את קלם )34( ראדאן ג׳ורג׳

חולד״•
ה אנית־המשא שטה הצפוני בים אי־שם
 צוותה אנשי גם גלבוע. חר החדישה ישראלית

 בהפלגות ד,שסה האניד״ דאגות מחוסרי היו
 וארצות־ הצפוגית אירופה נמלי בין סרסם

 צי באניות היחידה אולי היא הברית,
 על אפילו סענות. כל אץ שלמלהיה ישראל
 שורתם לא המאוחד הקיבוץ של פלס״זז
 כמו הצוות אנשי בין חברותיים כה יחסים

הגלבוע. הר על
 רב־החובל ^37( ראדאן איזדאן רב־החובל

 להנהיג הצליח ים, אל חברת של הבכיר
 בעוד להפליא תקינים יחסי־עבודה באניתו
לנמל החוזרת אחרת ישראלית אניד, שבכל
 הרי רבים מלחים מחפסרים שלד״ י,בית
 של ארוך ממסע לחיפה חוזרת גלבוע כשהר
 לרדת הרוצה אחד איש כמעס בה אץ שגה,

 רב־ הפעם היה זאת בכל בחוף. ולהשאר
 הידיעה את קיבל הוא גם מודאג. החובל
חולד״' ״אבא

ח ש מ ם. ש י נ ט י פ  וגם ג׳ודג׳ גם ק
 אלפרד — אב לאותו בנים הם איזז־אן
 האב של השלישיה מהוד, יחד ).73( ן דאדא
 בישראל, היחידה המשפחה את בניו ושני
 אלפרד האב רבי־חובלים• הם אנשיה שבל
 מהן בים, עבודה שנות 35 לזכותו זוקף

הפיקוד. גשר על שנה 40
 בשירות השלושה עבדו המתנה לקום עד
 את חמך הוגגריד״ יליד האב, זרים. ציים
 לבתי- אותם שלח הים, במסורת בניו שגי
 ערב כאשר, רק באנגליה. לקציני־ים ספר
 לנמל ראדאן אלפרד הגיע המדינה, קום

 והעלה פנמי, דגל תחת שנסעה באניתו תורכי
 זאב־ החלים בחיפה, להותדם כדי עולים

הפ בעקבותיו בארץ. להשתקע הותיק הים
בניו. ליגו

במ הפך לפילוסופיה, ד״ר שהוא ג׳ורר,
 בקרב ביותר המכובדות הדמויות אחת הרה

ה רמיסת אחד היד, הישראליים, הימאים
 איוואן, הבכור, אחיו בחיפה. הימי מוזיאון

 חברת מיכליות של רב־חובל קודם שהיה
הרא המיכלית את פיקודו תחת קיבל של,

 אחת רק חיפה. — הישראלי בצי שונה
 בחברת יותר טובים תנאים לו שהובטחו

 עגינה של יותר רבות ואפשרויות אל־יס
ת בחוף  את קיבל משפתו־״ להקים שיוכל כ
הו־נגבז* השילומים אנית

 נטש לא 70 לגיל בהגיעו גם תאב, ואילו
 להיות עבר מהאני* ירד הוא הים. את

 שח־ס. חברת של טכגי ציוד על ימי מפקח
 — רחוקות לעתים קיים בניו עם הקשר את

 כאשר מברקים. באמצעות או בחיפה, בבקרם
 אביה* מחלת על המיברק את הבנים קיבלו

 עקבו שבועיים במשך אליו. לאוץ יכלו לא
גורלו. אתר בחרדה

 אלפרד לרווחה. לנשום הבנים עלו השבוע
 ממחלתו, החלים הזקן, זאגדהים ראדאן,

למשמרתו. חזר

שפט מ
בקיצוצים מלחמה

 את הפסיק אלון צבי השלום שופט
* דוכן על שעמדה הצעקנית העדה ת ע  ה

 המשפטי* אולם אל שנכנס הגבר אל פנה
רך הודיע פשרה,* השגנו השופט, ״כבור  עו

 קומת בעל ברא׳׳ז, יצחק הפתח־תקוואי הדץ
 חיוך העלה השופט הקטן. וד,זקנקן הענק
 שלכם? במשפט .פשרה שפתיו: על גדול

 כזה! לגס אבל גיסי* מיני לכל קיוויתי
 להתחיל יכול אתיאסם אפילו זה אחת

להאמץ.*
ת שקיים הישיבות בשלוש כי  לשמוע כ

 מבקר שהגיש במשפט התביעד״ עדויות את
 קולנוע בעל נגד חזה העולם של הקולנוע

 הנזלך בסרט שנעשו הקיצוצים על אלנבי,
פשרד״ של סימן כל נראה לא ואני,
 מומחי* תביעה עדי שהופיעו אתרי רק

 ופרד לנגיאל איזואן הקולנוע במאי כמו
 והזמרת רב־גוף זאב המבקר שטינהרד,

 הקיצוצים כי כולם שהעידו סמסונוב, רמה
 נולדה ד״אפנותי* ברמתו פגעו בסרט שנעשו
במפתיע. הפשרה

 ההסכם, הצעת כפועל. יתמוך ורדימון
ת לבית־המשפט שהוגשה  תוקף לה שיתן כ

שוכ והתובע ״הואיל אמרה: פסק־דין, של
על קוצץ לא ואני חגזלד הסרט כי נע
ת  מחוץ־לארץ הובא אלא ורתמון, מר י

 (בעל ורדימון ומר והואיל מקוצצת: בצורה
 ברעיון תמיכתו את הביע אלנבס קולנוע
 המשפט, את להגיש התובע את ■שהניע

 בלתי־אפוגה: ביד סרטים יקוצצו שלא היינו
הבא: ההסכם לכלל הצדדים הגיעו
 לתמוך נכונותו את הביע הנתבע +

 לשם התובע, על־ידי אגודה ביסוד בפועל
 בלתי־ בצורד. סרטים קיצוץ נגד פעולה

האפגותי* ברמתם פגיעה ותוך מקצועית
בהוצאותיו.' ישא צד כל #

 תאגד הקרובים, בימים שתוקם האגוד*
 משותפת לפעולה שונים, צבור אישי בתוכה
 על־ידי סרטים קיצוצי של תופעות לחיסול
 חקיקת ולמען בתי־קולנוע, ובעלי מפיצים

אלד״ מעין תופעות שימנע חוק
 ״זח הפשרה: הסכם על אלון השוסס אמר
 גם אלא לבית־המשפם, רק לא מצוץ הסכם

 רק ״הבל השופט: הוסיף הענץ.״ לטובת
התק אח לקחת חדתי מהר. כה נגמר שזה
 ללמוד כדי הביתה הסרט שירי עם ליט
החומר.* את

ת מפלגו
מס־חזון

ץ פועל ט  את שחסם ),28( פשה אסון ה
 של המבנים באחד העבודב מנהל של דרט
 ״מה טלו. נרגז היד, באשקלון, בונה סולל

שאל הזהז• הכסף מד. בשביל אמני, זד,

י
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