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 לצילום קורסים
ופיתוח
 למתחילים

 ולמתקדמים
ארדה. רן בהנהלת
 ומעבדה סטודיו

 חדישים
 ברכישת עזרה

 וציוד מצלמות
למסיימים תעודות

תל־אביב, :והרשמה פרטים
 הועד (מול 118 ארלוזורוב

 אחה״צ. 4—7 ביו הפועל)
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 חזקה אישיות
עצמי ובטחון

עצמית להיפנוזה הקורם ע״י

חנוכית להיפנוזה המכון
 תל־אביב ,260 הירקון רח׳

44 1 87 5 טל.
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בנושא הדגמות בלוית ירצה

ההיפנוזה של יישומה
 ת״א 4 קפלן רה׳ העתונאים, בבית
בערב 8 בשעה 17.4 ב׳ ביום
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במדינה
שן )15 מעמוד (המ

 היה זה הושתק. העני! אבל חקירה, שתי
נפגשנו. שבו הסיגנון

 אשל, נמרוד רב־חובל השבוע סיפר כך על
 בכנס הגדולה, הימאים שביתת ממנהיגי

 בחיפה. הימאים במועדון השביתה, ותיקי
ש הדש, דבר שום למאזיניו גילה לא הוא
ה באירועים נכבד חלק נטלו עצמם הם כן

 על כשעמדו שנד״ חמש־עשרה לפני סוערים
 דמו־ ולבחירה חופשית להתארגנות זכותם

נציגותם. של קראטית
 המשטרה, על־ידי באכזריות אז הוכו הם
 ההסתדרות, עסקני האוניות. מן בכוח הורדו

 כל את בהם שיסו אלמוגי, יוסף של בניצוחו
 כ״מבריחי תוארו הם והרדיו. העיתונים

זו ״סרסורי קומוניסטיים״, ״סוכנים סמים״,
במדינה״. ו״בוגדים נות״

 וגם, זכרונות להעלות התכנסו השבוע
 צו־ חיים השובת־לשעבר הימאי של כלשונו

 נפש.״ חשבון ולעשות לקחים ״ללמוד קר,
 שלוש במשך המנעול. חור דרך

 אל מיד המיקרופון הועבר תמימות שעות
בשטף. נבעו והלקחים והזכרונות יד,

 ההסתדרות שפתחה המשפט על סיפר אחד
ל מנאשמים הפכו ואיך השובתים, נגד

 שהבטיח אלמוגי, על סיפר שני מאשימים.
 על סיפר שלישי ניצחת. תבוסה לימאים

הז גילויי על סיפר רביעי המשטרה. מכות
ובחוץ־לארץ. בארץ השובתים עם דהות
 הרישמי״ החלק כשתם מאוחרת, בשעה רק

 הגיע יאז בזה, זה הכנס משתתפי התערבבו
 במשך כי התברר האמיתיים. הגילויים תור

 רבים, פרטים נחשפו מאז שנה חמש־עשרה
 פרטיות״ בשיחות בזמנו, ידועים היו שלא

ל פליטות־פה. באמצעות מקריות, בפגישות
משל:
•  ראש היום אז, של ההסתדרות מזכיר ו

ה בזמן פנה נמיר, מרדכי תל־אביב עיריית
 לא כי בבקשה צרפת פועלי אל שביתה
 השובתים הישראליים הימאים בידי יסייעו
ריקם. הושבה בקשתו מארסיי. בנמל

צר נמל פועלי כשהגיעו אחד, בוקר
ה האוניה עבר אל ניגשו לעבודתם, פתיים

ל בכוונתם כאילו בנמל, ששבתה ישראלית
נד הישראלים השובתים מטענה. את פרוק
הת חששם. נמוג מהרה עד אך לרגע, המו
 רק אליהם ניגשו הצרפתיים הפועלים כי ברר
 הזדמנות באותה להם נתנו לברכם, מנת על

מבתיהם. עימם שהביאו ויין אוכל
 האוניה השאר, בין אז, שבתה בחיפה •

ל אותה, לנטוש סירבו הימאים תל־אביב.
הו ואז וההסתדרות. החברה דרישת מרות
 שצרו גדולים, משטרה כוחות למקום זעקו

 לכבוש התכוננו בסירותיהם, האוניה על
אותה.

הת תל־אביב וימאי לשיאו, הגיע המתח
ש היו שלהם. הבא בצעד לדון כדי כנסו
 והיו ר,אוניה״ את ולנטוש להיכנע דרשו
שסירבו. מהם רבים

ה מנערי אחד עלה נמשך, הדיון בעוד
 הסיפון, על האוניה, במטבח שעבד שירות,
ידע לא הוא שיירי־אוכל. עם ארגז כשבידו  

ה חבריו בקרב שהתנהל הוויכוח על כלל
 ה־ שליד בשוטרים גם הבחין ולא מבוגרים,
 הימה, הזבל את השליך סתם, ככר״ ירכתיים.

 היה כי חשבו אלה בשוטרים. במיקרה פגע
 בהתקפה פתחו הימאים, לתשובת סימן בכך

הו ממילא ואז האוניה, את לכבוש במטרה
למאבק. התגייסו הימאים כל הדיון. פסק
 עסקני הסכימו השיא מרגעי באחד !•

 בבית הימאים, בנציגות לפגוש ההסתדרות
 ל־ נועדה הפגישה בתל־אביב. הפועל הוועד
ב המתינו הימאים שליחי אך בבוקר, 8.30

ל נמסר אחר־הצהריים. 2.30 עד מסדרונות
 הרובץ הכבד העומס בגלל ימתינו, כי הם
ההסתדרות. ראשי על

כ רק אולם העצבים, את מרטה הציפיה
 עסקני האמיתית: סיבתה נתגלתה שנים עבור

 מייגעים, במו״מים המנוסים ההסתדרות,
 הורו הם היריב. עצבי את למרוט החליטו

ארו שעות שימתינו לימאים לומר לפקידות
ה לחורי מבעד הציצו הזמן ובאותו כות,

ה על הדבר משפיע כיצד לראות מנעולים,
הצעירים. שובתים

לאנ\לית אולבנים
 ולמתקדמים למתחילים — לשבוע שעות 12

 בערב 6.00 בשעה 16.4.67 הפתיחה
220314.טל 74 יהודה בן תל־אביב ״קדימה״ ספר בבית

מל בוס עלינו למנות אי־אפשר ״היום
 החובלים חטיבת מזכיר צוקר, סיכם מעלה,״
 לקחי את הימאים, באיגוד המכונה וקציני

 כמו בחירות אצלנו יש ״היום השביתה.
 מכו- עסקנים אין שנים. שלוש כל שעון.
 אך הוראות. ונותנים בחוף היושבים אבים
 המשמר על לעמוד עלינו כך, על לשמור כדי
ה בי בפח. ליפול לא ביממה. שעות 24

 את בינתיים שינה לא אז בנו שלחם מנגנון
כשהיה.״ נשאר הוא עורו.

18

רוצו נהירות!
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ןיי כ £  שהוא ידע ולא — לאביו העשר \

המוות. עם לפגישה לו קורא
 הסיירים מיברשת את עזב שמש יעקב

החוצה. ויצא
 סטיישן של הנהג בתא נורי, המתין שם
 לקראתו. יצא לא מדוע התפלא שמש ויליס.

 ״עזוב אביו: את שליווה לילד אמר נורי
שלך.״ לאבא לספר סוד לי יש לבד. אותנו

 את נורי גילה ואז — הצידה זז הילד
 כדורים שני וירה אקדח שלף הוא הסוד.
שמש. של לעברו

★ ★ ★

שהפריע הנהג
 עם נפגש הוא מזל. יש שמש יעקב
לשלו הפגישה. מן חי ויצא — המוזת

 על־ נרצחו הם מזל. היד. לא אחרים שה
 בשרשרת־הרצי־ אנוואר. (״נורי״) מנשה ידי

המדינה. שידעה ביותר המחרידה חות
 צריכים היו )32( נורי של התיבנון לפי

 האקדחים שני מכדורי ליפול לפחות איש 14
התוכ את ושיבש התערב הגורל שברשותו.

נית.
 תמים, אזרח של בדמותו הופיע הגורל

 בחולון. בית־חקברות ליד במכוניתו שנהג
 הכביש, בצד בהיר סטיישן ראה הוא
גופה. גורר וגבר

 תאונת־דרכים. היתה: הראשונה מחשבתו
 בינתיים נשמר ששמו — האזרח יצא לכן

 להגיש כדי — הרוצח נקמת מחשש בסוד,
טעותו. על עמד מהרה עד עזרה.

אנוזאר. גורי היה הגופה את שגרר הגבר
 האדיב. הנהג של לעזרתו זקוק היה לא הוא
 וכיוונו אקדח שלף הגופה, את הפיל לכן

 להתכופף, בקושי הספיק זה הנהג. לעבר
 חלף הקליע ההדק. על לחץ שנורי לפני

 בלוח־השעו־ ונתקע למכונית, חדר מעליו.
 למכוניתו, נכנס אחוז־הבהלה הנהג נים.

 בו. נפשו עוד כל והסתלק אותה התניע
ה את הזעיק הראשון, לטלפון הגיע הוא

משטרה.
 ו־ גורי דבר. מצאו לא השוטרים אבל
 ■י לזהותם. רמז להשאיר מבלי נעלמו, הגוויה

★ ★ ★
לאחות בדודים שלושה

 שנסעו חיילים, הגורל. התערב וב
\ [  עם אשדוד כביש את המחבר בכביש /

 הם גם אדם. של גופה בחולות ראו חולון,
 את העבירו תאונת״דרכים, לקורבן חשבוהו

הפתולוגי. למכון הגופה
 כדורים משני מוות הרופאים: קבעו שם

 ,25 בן חאג־מה, משה ההרוג: אקדח. של
ג׳. סלמה שכונת תושב

 התשובה שעה? אותה גורי היה איפה
רמת־גן: של הדרומיות בשכונות הידהדה
 3.10 בשעה בנורי נתקל התמים הנהג

 הרוצח הופיע 3.25 בשעה אחרי־הצהרים.
פי שלם. בכפר בקאלי, רחל אחותו, בבית
ה האזרח את שהבריח ברגע הדבר: רוש

ל כמטורף ודהר הגופה את השליך תמים,
 הוציא פנימה, התפרץ הוא אחותו. בית

 , שלושה בה וירה — לחדר־המדרגות אותה
במקום. מתה היא כדורים.
לע־ ,,ג לסלמה הפעם — שוב דהר משם


