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במדינה

מה
נחוץ־

לגהנץ?

 נוח קרש טוב, מגהץ
 העמילן ״עמילין״, ובמובן
 ״גלעם״ של האמיתי הנוזלי

 או פלסטי חומר כל ללא
 על ״עמיליו״שומר סינטטי.

ומלבינם. בגדיך
ק ה ם מג די ה א תנ חג מ  ל

 ״עמילין״ בקבוק הקונה •בל
 בלבד אגורות 85 שמחירו
בהגרלה: ישתתף

אדים מגהצי 25
אלקטריק״ ״ג׳נרל

גיהוץ קרשי 25

חיים דרכי
פ מ ר ה ט * מ ת כ רו די

 שברחוב משרדו את סגר החברה מנהל
 שחנתה למכונית וירד בתל־אביב פינסקר
 ביום ושלושים שתיים היתד, השעה למטה.
לביתו. מיהר והוא הצהריים, אחר השישי
 בנערה הבחין הנביא יונה רחוב ליד

 לעצור. אליו מנפנפת הכביש, לצד העומדת
ה את ופתח מכוניתו את עצר המנהל

 קולנוע לכיוון נוסע אתה ״אולי דלת.
בהי הלבושה הנערה שאלה דוד?״ ארמון

דור.
 של נסיעתו בדרך היה המבוקש הכיוון

 להכנס הנערה את הזמין ולכן המנהל
פנימה.

 עייפה,״ ״אני אינטימית. הצעה
 לנסוע. המכונית כשהחלה הנערה, נאנחה
 לא אני מחיפה. באתי דקות כמה ״לפני
 צ׳לנוב, ברחוב גרה אני לעשות. מה יודעת

 הבית ובעל דירה שכר שילמתי לא אבל
״להכנם לי נותן לא . . .

ה במונולוג במיוחד התעניין לא הנהג
 הרפתקה ריח אך הנערה, פתחה בו ארוך
 ״תגיד, בשאלה: לפתע כשסיימה באפו עלה
 לילד, ואב גרוש המנהל, לבד?״ גר אתה

 בחיוב. השיב נפרדת, בדירה המתגורר
 הפנה אצלו, לנוח רשות ביקשה כשהנערה

 אותה הסיע ביתו, לעבר המכונית את הוא
לשם.

 כמו הטרמפיסטית עצמה הרגישה בדירה
 מן טעמה להתקלח, ביקשה היא בבית.

 לאט לאט השולחן. על שהיו הממתקים
אינטי לפסים השניים בין השיחה עברה
 האלמונית שהנערה עד ויותר, יותר מיים

איתה. שיתעלס הדירה לבעל הציעה
 אולם לסרב. לרגע אפילו חשב לא הגבר
 בכיסו, כבר ההצלחה כי לו היה כשנדמה

 100 ממנו דרשה לפתע, הנערה קמה
לירות.

 ?״ כסף פתאום ״מה ורדיו. מפתחות
 לעזוב מהנערה ביקש המופתע, האיש רגז
 תתן לא ״אם סרבה. היא המקום. את מיד

 את לך הופכת אני לירות, מאה כעת לי
 אותה.״ תכיר לא בעצמך שאתה כך הדירה,

 שבדירה, הטלפון שפופרת את הרימה היא
ש ולאחר במהירות מישהו עם שוחחה
 הדירה את עזבה השפופרת את טרקה

 המפתחות צרור את איתר, לוקחת כשהיא
בדלת. תקוע שהיה

כמ הצליח הנרגש והגבר שעתיים עברו
הנע בדלת. דפיקה כשנשמעה להרגע, עט
 עימה הביאה היא לבדה. לא אך חזרה, רה

 על חזרה לידו ובעמדה גילה, בן גבר,
שלי שוב היתה התשובה הכספית. הדרישה

 הנערה, איימה תשלם,״ לא ״אם לית.
העצמות.״ את לך ״ישברו
 מן לחלוטין מבולבל היה הדירה בעל

 המקום את עזב הוא נקלע. אליה הפרשה
להז הסמוך, בבית הגר למכר לגשת כדי
 עוד כשיצא המשטרה. את באמצעותו עיק

 אורחיו־הבלתי־קרו־ בשני להבחין הספיק
 עם יחד דירתו את עוזבים כשהם אים

 — המזנון על שעמד הטרנזיסטור מקלט
הלירות. למאה תחליף־תשלום

 המשטרה, מקוכד. כדתי תשלום
 השניים, את מצאה לא כבר למקום, שהגיעה

 מזרחי אסתר נעצרו קצר זמן כעבור אולם
 בגניבת הואשמו ),19( אשרוב ואילן )19(

המפתחות. וצרור הטרנזיסטור
״גלעם״~ ממוצרי חב' 100
 הבקבוק סביב הניר עטיפת את גזרי

 בצירוף ושלחי ״עמילין״ של הכחול
 תל- ,2921 ל־ת.ד. וכתובתך שמך

.20.4.63 עד אביב,

- ..עמיליר
ן ד ג ה ב ש ק ן י י ב ל י ו

 לפני שניה, פעם יהסס הסתם, מן המנהל,
ל הרוצות עייפות נערות לביתו שיאסוף

נוח.

החי
 הודפסו בירושלים, עליון: דללן •

ש הדרן, תפילת את המכילים קונטרסים,
 של דלק הקונים הנהגים בין יחולקו
פז. חברת
 כיסה בירושלים, :אכיך את ככד •
 בכתובות יואל בניין חזית את אלמוני ילד
טוב.״ ילד ״אבא :ענק

ירו בפרוזדור :ככעל חכם אין •
 ילדה הסוכנות של מדריך רשם שלים,

 בהתנגדות ניתקל יסודי, לבית־ספר 11 בת
בעלה. של הנמרצת

 גנבו רמון, במצפה : שמיים שומו •
 המופשט בפסל העליונה האבן את טיילים

 את לסמל שנועדה היפאנית, הפסלת של
השמיים.

 בחיפה, לשון: על נופל לשון •
 בטענה לגירושין, בקשה זוג בני הגישו
 שפח לאיזו ביניהם להסכים יכולים שאינם
 רומנית דוברת שאחת מאחר ברדיו, להאזין
ערבית. והשני

התעסוקה: שרות מלחמת
 היום, שעות במשך לכפר הגיע ך■
ה השחור, הכביש בטרמפ. רק אפשר /

 : לגמרי: ריק הירוקים השדות בין מתפתל
ערב. לפנות רק בו עובר האוטובוס

מ גם קשר, קאסם לכפר הכניסה בכלל,
 ה־ המימשל חוקי אחרות: בחינות הרבה
 הסגור לשטח הכניסה את האוסרים צבאי,

בקביעות. שם המסיירים המשטרה ומשמרות
★ ★ ★

המפע?'״ את סוגר ״אני
 בלום, יוסף מאוד. מרוגז כלום יסף ף

מאו פנים בעל רזה, קומה, נמוך גבר
מהכלים. ממש יוצא רסות,

 ״אני הוא. צועק הכל!״ על מצפצף ״אני
 כל לרחוב. ילכו האנשים המפעל. את סוגר

 כבר.״ לי מספיק זה
 העונה אחד: לכל מספיק היה זה ואכן,

 רבע של בשווי ליצוא הזמנות במלואה,
 ואם פועלים. אין וכאן בכיס לירות מיליון

 באים פועלות, עשרות כמה משיגים כבר
הביתה. אותן ומגרשים במכוניות האדונים

 ״הפעם קובע. הוא בלום״, את ״חיסלו
איתי.״ גמרו הפעם היצליחו.

ל| |0ך | | * ך שרות מנהל מורד, ־סין ך
 סבא: בכפר התעסוקה 111 111/11

 הוא הראשי.״ המשרד של עשתה,חוליה ״הכל
ההתקפה. ארגן'■את עצמו שהוא הוסיף לא

הרעש? מה על חיסלו? מי את חיסל? מי
 לשימורים בית־החרושת בעל בלום יוסף
מספר: כפר־סבא, התעשייה באזור פריתס,

לשי החרושת בתי שאר כמו ״פריתס,
 יש עונתית. עבודה לו יש בארץ, מורים
 אין — פירות אין עונה. יש — פירות
 עונה, באמצע אנחנו עכשיו בדיוק עונה.

עונת ביותר: והבוערת ביותר, הגדולה
 יעשו לא עכשיו, עושים שלא מה ההדרים.

פעם.״ אף כבר
 בית־ פעל לא שבועות שלושה במשך

 ל־ רץ שערוריות, הקים בלום החרושת.
 לפניכם כאן ראו, ״בבקשה, משרד־העבודה:

 לקנדה יצוא דולר. אלף 250 בסך הזמנות
 בדולרים, כאן מדובר וגרמניה. אנגליה

הבנתם?״
 של במשרדו התקיים בערך חודש לפני

 מיוחד דיון האזורי, המפקח ריפתין, יעקב
 לספק אפשרות אין היתה: המסקנה בנידון.
 חופשית יד לו יש לכן לבלום, פועלים
בעצמו. אותם להשיג

 לכפר־ ״נסענו בלום, מספר ״למחרת״
ער פועלות 35 לגייס הצלחנו שם קאסם.
ה בטייבה. מצאנו אחרות עשרים ביות•

שלוי במשך המרץ. במלוא התחילה עבודה

מדוע


