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במדינה
)14 מעמוד (המשן
 לא המיברק אולם המצב; את ולתאר מיברק
 רב־ של הפסקנית התנגדותו עקב שודר

 צבי להסכים כבר יכלו לא לזאת החובל.
ה את השביתו הם בבואנוס־איירס והצוות-
אונייה.

 ההולנדי רב־החובל היתןןרכ. השנדיר
 להוריד ביקש הארגנטינית, למישטרה קרא
 ו־ הנגר — חברי־הוועד שני ואת צבי את

ה הסיפון. מן — גטניו יצחק מלח־כשיר
 על אלה נימצאים עוד ״כל שבפיו: טענה

בטו הראשון הקצין ואין אני אין האונייה,
בחיינו.״ חים

 בפני וחבריו צבי הזימו טענת־ההבל את
 שיב־ אשר בבואנוס־איירס, הישראלי השגריר

 את להפסיק קיפרם קפטיין את במהרה נע
ול האיגוד, עם הצוות את לקשר ההצגות,

להמבורג. הפליג
 האיגוד, מזכיר עם הצוות נפגש בהמבורג

 עם כי הבטיח צוקרמן צוקרמן. אהרון
האונייה. על הפיקוד יוחלף — לחיפה הגיעם
 החברה תיקו: של מצב נוצר בחיפה אך
 לבסוף רב־המלחים. את דווקא להוריד דרשה

 המריבה. נושא הקצינים, גם הוא, גם הפליגו
לחופ ירד המורד כי השמועה, רווחה בהוף

 הבעייה תיפתר ובכך באירופה, ארוכה שה
 לפגוע ומבלי החברה, של רצונה לשביעות
האיגוד. של ביוקרתו
 כי משבעבר, יותר עתה חיונית זו יוקרה

 המקורי. המורד שהקים הגלים שככו לא
עצ שהוא ולמרות מהאבוקדו־קור לוי משה

 לנמל כניסתו נאסרה ואף קשות, נענש מו
 ההסתדרות שליטת נגד התסיסה ממשיכה —

הימאים. באיגוד

חדרה
עלומיוב נזכר העסקן

 המסעיר הדבר עיר־שערוריות. אינה חדרה
 בין השנתי הדרבי הוא שם הקורה ביותר
המקומיות. ומכבי הפועל

 פאסטו־ ושיעמום שלווה של זו אווירה
 מזכיר־העיר, את כנראה, הטרידה, רליים

כוכבי. עמנואל
 העיר כמזכיר משמש ,63 בן צבר כוכבי,

 ותיקי מבין איש העיר. ראשוני מימי עוד
העיר את לעצמו לתאר יכול אינו המושבה

לקרות. עלול זד, אבל — כוכבי בלי ייה
 - וזאת מושכת. היתה הפקידה

 לצאת כבר צריך הוותיק שהעסקן משום אם
 יותר, עליז אירוע בגלל אם או — לפנסיה

כשבועיים. לפני שהתרחש
 לפני לעבודה, נתקבלה העירייה במזכירות

 וחיננית צעירה פקידה חודשים, מספר
בצה״ל. שירותה לאחר

 של עינו את משכה 20ה־ בת הפקידה
 להזדמנות ציפה והוא הישיש, המזכיר
נאותה.

 מיספר אחד בחדר עובדים בה במזכירות,
 כוכבי היה יכול לא רבים, ופקידים פקידות
 הועברה כאשר אבל רסן־יצריו. את לשחרר
ה במחלקה כמחליפה זמני, לג׳וב הפקידה

 עובדת עצמה את מצאה העירייה, של טכנית
ניפרד. בחדר

 ניכנס ההזדמנות, על פסח לא כוכבי
הרדו חושיו לחדר.

 באון־ ניעורו מים
 הוא מחודש. עלומים

 ונישק גיפף חיבק׳
המופת העלמה את
 אם ידעה שלא עת׳

 לצחוק. או לצעוק
 לח־. הצליחה לבסוף

מזרועותיו. מוק
 לוועד־ תלונה
 לקח זה עובדים.

 בערך שבוע לפקידה
ל מה שהחליטה עד

 לא למשטרה עשות.
 משום לפנות, רצתה

 לכן הפומבי. ובמשפט שבחקירה הבושה
 לוועד־העובדים מיכמב־תלונה לשלוח בחרה

העירייה. של
 צברי, שאול המזכיר בראשות הוועד,

 העיר, ומזכיר בפרשה, לטפל כבר התחיל
 — איסטראטגית לחופשה בינתיים שיצא
לבירור. נקרא

 ועד־העוב־ ומזכירלת שילטונות־העירייה
 סודיות כמעטה הפרשה את מיד עטפו דים

מוחלט.
 בך על מאליה. נעלמת לא הבעייד, אבל
חדרה, של הצעיר רא&ז־העיר כנראה יחליט

כוכבי
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