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ת-הסריגה סופר, אמורטו ת מכונ תי שוכללת הבי  סורגת ביותר, המ
ת, הכל ת בקלו רו ובאהבה. — במהי

׳1
 ~ לסרוג תוכלי בעזרתו ויחיד, אחד הפעלה כפתור סופר לאמורטו

שהוא. רוחב בכל שהיא, דוגמה כל

ם: והדרכה הדגמה הפצה, חינ
ם חי  611747 טל. ,82 אלנבי תל־אביב, נחום, א
ם אצל להשיג כני הארץ בכל מורשים סו

במדיוי
בריאות

בדם להטביע
 פועלים יש אבל שווים. פועלי־הנקיון כל

 הנהלת סבורה אופן, בכל כך, יותר. ששווים
 פועלי־הנקיון שביתת לאחר תל־אביב. עיריית

 לתביעות להיכנע העירייה נאלצה בעיר
דרישותיהם. רוב אחרי מילאה עובדי־הנקיון,

 ההנהלה נציגי בין ההסכם שנחתם שעה
 לרחובות חזרו ;אשפה ומכוניות־; והעובדים,
 רק מקופחים עצמם את הרגישו תל־אביב,

 בבית־ עובדי־הנקיון אלה היו פועלים. 12
 בן־נון, יהושוע ברחוב העירוני, המטבחיים

 אותן את דרשו אך לשביתה, הצטרפו שלא
חבריהם. זכו שלהן ההטבות

 מגיע אם לבדוק ״צריך העירייה: תשובת
הפו ארוכים. חודשים ארכה הבדיקה לכם.״
 הנהלת את לזרז ניסו חסרי־הסבלנות עלים

 מתחמקת. בתשובה הפעם ותקלו העירייה,
 עשרה תוך תשובה לנו תתנו לא ״אם
הפועלים. איימו בשביתה!״ נפתח ימים

בו העירייה ותשובת ימים עשרה חלפו
בתבי לעיין הספקנו לא ״עוד לבוא. ששה
הפו ההנהלה. נציגי הסבירו שלכם!״ עות

הא־ום. את הגשימו עלים
 של שהשביתה יתכן עופות• של ערינזות

 לא נידה עירוני במיפעל פועלים תריסר
ה אלמלא רבה, תשומת־לב מעוררת היתד,

 תושבי לכל כמעט נוגעת זו ששביתה עובדה
 בשר. מאכילת מתנזרים שאינם תל־אביב,

ה את השביתו שפועלי־הנקיון למרות כי
 עבודות פסקו לא שבועיים, לפני עוד עבודה

במקום. השחיטה
 מתגלגלים שחוטים ועופות בשר חתיכות

 ודם מצטברת אשפה של ערימות בתוך
 כנראה, החליטה, העירייה הנהלת קרוש.

 הפרות בדם — בדם השביתה את להטביע
והעופות.

פשעים
מחייב ד.מקצ;ע

 קאזיס חיים התל־אביבי עורך־הדין אם
 יה יה־ד, בסכיזופרניה, בקרוב ילקה לא
 כשהתחילה חודשים, כמה לפני מהשמיים. נס

 בחיפה, בולקין אלי במשפט העדויות פרשת
 הראשוז. עד־התביעה דוכן־העדיים על עלה

 הציג לרפואה,״ סטודנט ר,לפרץ, ״אריה
גרבלי. יצחק עורך־הדין התובע, אותו

 כתב גחנקו באולם. שהיו סרסורים, כמה
 ).21( הלפיין את היטב הכירו הם צחוק.
 לו שד.ידבק ״,301״ בכינויו יותר הידוע

 מאסר 1עוג.׳ ריצה שם הכלא, כותלי בין
 החיק לפקודת 301 סעיף על עבירה בגלל

הונאה. מעשה — הפלילי
 בולקין, של פרקליטו היה הנגדית בחקירה
ב ועוקצני. נוקשה קאזיס, חיים עורך־הדין

 ביקש עברו, על רמז לעד שהציג שאלות
דבריו. שעשו הרושם את לרכך זו בצורה

 במקום אבל האיש. עם הצ׳ר, הלד
 בית־ אל הלפתן חזר לארצות־הברית לשוב

צ׳קים ובזיוף בגניבה כחשוד הפעם המשפט,
).1461 הזה (העולם

 בית־ אל השבוע הגיע האחרון התעלול
 ג׳נטלמן ישב ספסל־הנאשמים על המשפט.

 גניבת הפעם, לו, מייחסת שהמשטרה צעיר,
צעירה. תיירת של מארנקה המחאות־תיירים

 שרצים 301 כי לעצמה תיארה לא התיירת
 יפה־ הצעיר מאחורי התלוייה בקופה מצויים
 איתי, התיידדה היא עינה. את שצד התואר,
 לאחר־ וטענה במלון לחדרה אותו הזמינה

 יחד נעלם הסתלק, הלפתן כאשר כי מכן
פינקס־הצ׳קים. גם עימו
חו כמה לפני שהובא שהצעיר קרה׳ כך
 במשפט כעד״תביעה המשטרה ביוזמת דשים
 כצעיר התביעה על־ידי והוצג בחיפה, הרצח

 הפעם הוצג לרפואה, מזהיר וסטודנט סולידי
מסוכן.לציבור. כנוכל

 את אז לערער שניסה הפרקליט, ואילו
 הופיע מועד, פושע הוא כי תטענה עדותו,
 טלית הוא כי להוכיח ניסה כסניגורו, הפעם

תכלת. שכולה
״ה קאזיס, השבוע נאנח לעשות'?״ ״מה
מחייב.״ מקצוע

עתונות
למערך ב־ת־חולים

 בית־החולים אחיות את מוליך הוא בבוקר
 אותן מחדיר הוא בערב לעבודה. איכילוב
כתיקונם. בימים זה כל הביתה.
כתי־ ימים אינם ערב־הבהירות ימי אבל

1467 חזה העולט


