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ת מונו  אס 17 צבעוניות ת
 1ס 18 צבעוניות שיקופיות

ם טי מ״מ 8 צבעוניים סר

אגפא
ר ק 3 סו

 כל וקל פשוט כה הצבעוני הצלום היום
בצבעים. לצלם יכול אחד

 החל — יקר אינו קולור" ב״אגפא הצלום
יומיים, תוך — הפתוח הסרט. ל״י 4מ״

שלושה.
 אתה גם וצלם הנוחים התנאים את נצל

^ז1מס ב- ס ^0ס
״אגפאקולור״ על קצרה סיסמא חבר

 מהסרט ריקה אריזה בצרוף אותה, ושלח
 ואתה ת״א, 4838 ת.ד. אל שקנית הצבעוני

 מסרטת — הגדול בפרס לזכות עשוי
״.8 סופר ״אגפא
.15.10.1966 עד בתוקף המבצע

ז ׳ ה ד
7x113. וך7><ז־כ בו־כודכו

שמחוני

דרכי־אדם
ר חמסין □1• פ כ נידח ב

שכוח־ יוצאי־תימן מושב הוא אליקים
ה של מצבו ליקנעם. בת־שלמה בין אל

 רע. בכל הוא נפשות) 800( הגדול מושב
 ורוב יפה עלה לא במקום החקלאי התכנון

שמונה, של משפחות בעלי המפרנסים,
נפשות, עשר או

 עבודת על מתקיימים
מכ שלעתים חוץ,
מ יותר לא ניסה

 לירות מאות שלוש
לחודש.

 אליקים תושבי בין
מתמיד. מתח קיים

 לשתי מתחלקים הם
וחסן) (מין חמולות

ביני מסתדרות שאינן
 עד מתוח המצב הן.
שבבית־ה־ כך, כדי

 שתי המקומי ספר
א אף פועלות־נקיון.

 לשנייה לוותר הסכימה לא מהחמולות חת
העבודה. מקום על

 הפחות האנשים אחד ישראל:" ״שמע
רו־ קהלני, דוד הוא באליקים מאושרים

 מסוכסך הוא לשבעה. ואב 40 בן עה־צאן
 יריביו. על בקלות מאיים שכניו, רוב עם

 במקום. הצרכניה מנהל עם רב שנד, לפני
 טריות, אינן מוכר שהוא שהסיגריות טען

אותו. ל״סדר״ הבטיח
 פרדה, בגלל שכן עם רב שנתיים לפני

ב נושא הוא אותו באקדחו, עליו איים
הראשים. מאה בן עדרו על כשומר רשיון,
 מרירות־ התמקדה שעבר הרביעי ביום

 היחיד לרחוב יצא הוא קד,לני. של נפשו
 מאקדוחו באש פתח אליקים, של והמאובק

בדרכו. שניקרו אנשים ארבעה על
 היו הראשונים המיועדים הקרבנות שני

 ).17( הצעיר גוזי ונחום ,23 מעודה, דוד
 אם לברר יום באותו בדיוק החליט מעודה

 גם הוא קהלני בשם שלו קרוב־משפחה
 התכוון הוא המקומי. קהלני של קרובו
 כשזה בדרך. אותו פגש קהלני, לבית לגשת

 ואיים אקדחו את שלף הוא אותו, ראה
 חקירת־הקירבה, על ויתר מעודה עליו.

להמלט. הצליח
 כאשר לגוזי. המזל האיר שווה במידה

 גוזי כרע המשתולל, קהלני למולו הופיע
 ישראל! שמע פעמים שלוש קרא לארץ,
 מטר של מקירבה בו ירה שקר,לני למרות

בו. פגע לא אחד,
 היה טוב פחות אקדח:״ לי ״יש

 זה היה האחרים. הקרבנות שני של חלקם
 באותו שהתנדב )16( סמין שמואל התלמיד

 ראשי תושב הכפר, ממורי לאחד לעזור יום
 ה־ דירת בניקוי ,23 שמחוני, מאיר העין

הלימודים. חידוש לקראת שלו אסבסטון
 קשות שניהם את לפצוע הצליח קד,לני

 שוטרי־ הצליחו ממושך מצוד אחר ורק
המשד,יורד, את לעצור הקרובה יקנעם
הנידח. בכפר טבח למנוע תולל,
חי בבית־חולים אושפזו הקרננות שני

נז הם עת בגוום, עוברת כשחלחלה פאי,
הש של הדמים עקוב ביום־ד,חמסין כרים
שעבר. בוע

 בא מאיר ״המורה סמין: שמואל נזכר
 כי לכפר, יום אותו
ה כל היה לא הוא

ל רצה והוא חופש
לק החדר את נקות
הלימו התחלת ראת
או ביקש הוא דים.
ה החברים ואת תנו

 נחום (ביניהם אחרים
א לו. לעזור גוזי)
 אותו אוהבים נחנו
הסכמנו. ולכן

לח יצא ״כשמאיר
 צינו־ את לחבר צר

הו לברז, רות־המים
קד,לני פתאום פיע

 ארצח אני אקדח! לי יש ,הנה וצעק:
בבטן. יריות שתי בו וירה אותך!׳

 ,רוצחים וצעקות היריות את ״שמענו
 לחלון רצנו אותי!׳ הורגים הצילו! אותי!

 לעברי. קד,לני ירה אז קורה. מה לראות
 וירה לחדר נכנם ומייד בכתף בי פגע הוא
ברגל. לי ופגע הפעם עוד עלי

מת.׳׳ כמו הריצפה על ״נשכבתי
 האהוב המורה המכשף. אמר מה
 שקרה. מה עיכל לא עוד שמחוני מאיר
כשששה־עשר בית־ד,חולים במיטת שכב הוא

סמין

1514 הזה העולם


