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 בבית :והרשמה מפורטת לימודים תכנית מלאים, פרטים
 יום כל תל״אביב, ,1 פריט דניאל רחוב אמריקה, ציוני

אחרי״הצתרים. 5 עד 5 לפני־הצהרים, 1 עד 9 השעות בין

האומה תודת
גפה של דרכו
היאוש. סף על נמצא )30( ביטון אליהו

מת עבודה מחפש שהוא חודשים כמה זד.
מצא. לא ועדיין אימה

 עד קטנים. ילדים לשלושה אב הוא אליהו
 עצמאי, כצבע עבד מלחמת־ששת־הימים לפני
ה גויים כחבלן, בכבוד. פרנסתו את מצא
 של מיכשול שפוצץ ובעת במלחמה איש

 גופו, בכל קשה אליהו נפצע ברמה, אבנים
 לאחר — בבית־חולים חודשים כמה שכב
בבית-הבראה. מד, זמן שהה מכן

בהת זמנו מרבית את מבלה הוא עתה
 שלד, העיקרי שהמסלול מייגעת, רוצצות

במשרד־הביסחון. לישכת־השיקום — הוא
 מה יודע לא .אני הכיח. עד טרמפ

 ״לפני ביטון. טוען במדינה!' לאנשים קרה
טובים! כל־כך היו הם המלחמה
 לנו חילקו הבית, עד טרמפ אותי ״לקחו

— הביתה לטלפן מאיתנו ביקשו עוגות,

כיטון נכה
סיתג לא !— עבודה לא

 עבודה מחפש אני עכשיו אך התחננו. ממש
 את איבדתי לי. לעזור מנסה לא אחד ואף

 בפשטות, אליהו מסביר בידיים,״ הרגישות
 אני קרובות לעיתים לכתוב. מסוגל לא ״אני

לע מסוגל איני ולכן בסחרחורת נתקף גם
בצבעות. שוב בוד

 בי טיפל הביטחון שמשרד היא ״האמת
 לגור לי איפשרו גם הם עתה: עד טוב די

 אבל נמוך; בשכר־דירד, ברמת־אביב, בדירה
עבודה.״ אין — לעבודה כשמגיעים

 להיכל־ ביטון את שלחו זמן־מר. לפני
ב אותי ״טירסרו כסדרן. לעבוד התרבות,

 אומר ״בסוף ממשיך, הוא שבועיים,״ משך
 היא הסוציאלית! לעובדת ,חזור המנהל: לי

הת או פחד בעצמו התשובה.׳ את לך תתן
לי. להגיד בייש

ת־ לבנק אותי שלחו זמן כמה ״לאחר פ  קו
 להחזיק צריך הייתי פשוטה: העבודה עם.
 צריך היה וכשמישהו מפתחות, צרור שם

עזרתי. — כספת לפתוח
 שאלון. למלא ממני ביקשו לשבב ״ניגשתי

 כי — זאת לעשות העובדים מאחד ביקשתי
וכש זאת, שמע המנהל לכתוב. לי קשה
 בשבילך, עבודה לנו ,אין אמר: אליו, באתי

 תוכל איך — לכתוב מסוגל לא אתה אם
,מנעולים? לפתוח

 שלי הדירה את פותח ,אני לו: ״אמרתי
הועיל.״ לא זה אבל — ביום׳ פעמים כמה

בקשו לפרוח ללישכת־הסעד. חזר ביסון
 שיקבעו רפואיות״, ״תקנות קיבל לא תיו,

 עבודה גם אך לעבודה. כשיר הוא שאין
קיבל. לא

להס הבלתי־רשמי הנכה ממשיך ובינתיים
תעסוקה. ללא — תובב

רחובות
הלבן הפיל
 קרא לרחובות!״ לבנים פילים מביא ״אתה
הליברא מועצת־העיר חבר ובזעם בתדהמה

 המהנדס ראש-ר,עיר, לעבר )60(כרמלי דב לי
ממפא״י. כץ יצחק
 בדיוק, פיתח. כץ .1964 בסוף היד. זד,

 ברחובות להקים הגראנדיוזית תוכניתו את
בית־תרבות גם אך — נוסף תיכון בית־ספר
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