
 מבן־לון, להיט חולצת
 העולם ברחבי שהמונים
זו. בעונה מעדיפים

 צורתה, על שומרת
 בקלות, מתכבסת

 גיהוץ, צריכה אינה
 חדשה, תמיד

השנה. צבעי במבחר

 ברשת רק להשיג
 השיווק חנויות
אומן. של הישיר

 94 אלנני ,11 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב:
 הקרנית) <בית 18 הרצל רח׳ חיפה:

 6 ירושלים שורות יפו:
1 הגיא שער :נתניה

 יעקב) רח׳ ופנת 176 הרצל רה׳ רחובות:
׳• 102 קיימת קרן רה׳ שבע: באר

 35 ב׳ מסחרי מרכז אשדוד:
 מסחרי. קרית־גת:מרכז

 ע״י בלעדית בישראל מיוצרים בן־לון חוטי
בע״מ הברלון מפעלי
ארה": ובניו, בנקרופט יוסף חב׳ של ברשותה

1ח 0^ 6ח

במדינה
העב

 — המפלגה
אני! זה

 (״מוג־ פנחם נדרש שנה חצי לפני עוד
 הנגבית העיר מועצת ראש מענית, צ׳יק״)
ה למפלגת שלו המנדט את להחזיר ירוחם,
 כראש־המועצה. כהונתו את ולהפסיק עבודה

 בעזרת המפלגה. על לצפצף החליט מונצ׳יק
נצי ושני המפד״ל נציגי שני של קולותיהם

ל הצטרפו שלא במועצה, לשעבר רפ״י גי
בתפקידו. לשמש מענית ממשיך עבודה׳
 ההחתמות לא לעבודה: עזר לא דבר שום

 להדחתו ירוחם חושבי 6000 בין ההמוניות
 במועצה העובדים שביתת לא מענית, של

מ 100 של הדיבור שביתת ולא המקומית,
 שאינם בעיירה, השירותים עובדי 130 היר

״ה שלהם. המועצה ראש עם עוד מדברים
 בפי מענית שמכונה כפי — הקטן״ דיקטטור
ירוחם, של הבוס להיות ממשיך — מתנגדיו
ת א ת ז ו נ  המקו־ הפועלים מועצת !ז

 לצפצף; ממשיך מונצ׳יק אבל נגדו. היא מית
 מועצת־פועלים בירוחם היתר, לא היום ״עד
 כיום שיושב מי מועצת־פועלים. קיימת ולא

 העוב־ את לייצג בא לא הפועלים במועצת
 ר,מפ־ מרכז על״ידי נשלח אלא בירוחם, דים
 ולסלק המקומית המועצה את להפיל לגד,

 הפועלים. מועצת של תפקידה כל זה אותי.
 אקרא אני אז פוליטית, פעילות נקרא זה אם

זנות!״ זאת בשמו: לילד
 לאחד הנסיונות נגד ללחום ממשיך מענית

 על לדבר מה ״אין דימונה. עם ירוחם את
אנ דיברו לא ״למה אומר, הוא בכלל,״ זה
 ירוחם עם להתאחד רצונם על דימונה שי

 ולא תעשייה מפעלי היו לא שבירוחם בזמן
תעסוקה? היתד,

ל מועמדותי את להציג מתכוון ״אינני
 ״אני מענית, השבוע הצהיר נוספת,״ קדנציה
לפני עוד המועצה כראש עבודתי את אפסיק

מענית ראש־מועצה
נוח״ לי טיהיה ״מתי

 ללכת, מתי והשעה היום את אך הבחירות.
המוע ראש מכיסא אקום אני בעצמי. אקבע

 לי.״ נוח יהיה שזה מתי צה
מת ירוחם תושבי עפולה. לא חלם,

 המוניציפאליים, השירותים דלות על לוננים
 בית־ העדר ועל בחנויות הסחורות יוקר על

 תשובה למענית יש לזה ורופאים. מרקחת
 ההסתדרות של הפועל הוועד ״אם משלו:

 מכונית עם מנגנון בירוחם להחזיק יכול
למ יכולים הם — בי להילחם כדי צמודה

 ולהקים רופא הנה להביא תקציב גם צוא
מרפאה.״ כאן

 את מהווה ״אני מענית, ״סבור ״בירוחם,
ובעבו בביתי עושה שאני מה כל המפלגה.

 המפלגה, ערכי על מבוסס הציבורית דתי
 גיבוי צריך לא אני אותם. מבין שאני כפי
ה בשנה מזה. סובלת לא ירוחם אחד. מאף

 ובפיתוחה. באוכלוסייתה גדלה היא אחרונה
 לא הם נגדי, שובתים המועצה עובדי אם

 הם עובדים, שהם ביום רושם. עלי עושים
שוב שהם ביום כמו עבודה אותה עושים
_ן תים.״

 המועצה עובדי עומדים הקרובים בימים
נפ אבל מתרגש. אינו מענית שוב. לשבות

 קצה במקום הוותיקים התושבים של שם
 אחד אמר בעיירה. הפנימיים בסיכסוכים כבר
 זאת עפולה. אינה ״ירוחם השבוע: מהם
בחלם?״ ימיו סוף עד לחיות מוכן מי חלם,

משפט
 לא — צדקה
ממאסר תציל
 בעזה, הצבאי בית־המשפט פסק כאשר

 פאיק לד״ר מאסר שנות עשר שבוע, לפני
 אירגון ראש ששימש מי ),39( אל־חוסייני
 העונש עורר לא ברצועה, אל־ערב הקאוסיון
 כפי הד״ר, של מכריו בין גדולה התרגשות

המשפט. שנפתח בעת לצפות היה שניתן
 איר־ בהנהגת והואשם אל־חוסייני כשנעצר

ב מיסחר לחבלנים, סיוע חוקי, בלתי גון
 הדים המעצר עורר חומרי־נפץ, והחזקת נשק

 אל־ פחמי של בנו הוא פאיק כי בעזה. רבים
 בעורכי־הדין המפורסם שהיה מי חוסייני,

 היה הוא מותו. יום עד וראש־העיר בעיר
רפי- שלמד אחרי עצמו. בזכות גם מפורסם

אל־חוסייני ד״ר
מדיני פיתרון

 במשרד־הברי- שנים 8 ושירת בקאהיר אה
 חידשיים לעזה פאיק חזר כוויית, של אות
 מרפאה, שם ם הק ששת־הימים, מלחמת לפני

פוליטית. לפעילות מייד ונכנס
ש האמינו הם תקוות. בו תלו עזה בני

 וכי גדול פוליטי למשפט יהפוך משפטו
הנאש לשאר בניגוד כגיבור, יתגלה הד״ר
 ב־' הצבאי בית־המשפט בפני המובאים מים
 בית־הדין. לישיבות בהמוניהם באו לכן עזה.

 שהד״ר להם הסתבר קשות. התכאזבו הם
שולל. אותם שהוליך רמאי, הוא אל־חוסייני
 אל־ נשאל כשר קבלות. כלי צדקה

הפולי השקפתו היא מה בבית־הדין חוסייני
 מדיני.״ בפיתרון דוגל ״אני השיב: טית,

 פעילותו כל כי להגנתו לטעון ניסה הוא
 העצייים למשפחות כספים בחלוקת התבטאה

ב אל־אנבתואי מהד״ר קיבל אותם בעזה,
ש האנשים מן קבלות לקחת ״האם שכם•
 ״לא,״ התובע. אותו שאל כסף?״ להם נתת

 כסף מוסר אתה זה ״איך אל־חוסייני. השיב
 ״אגודוח־צדקה התובע, המשיך קבלות?״ ללא

 האס פעולותיהן. של רישום לערוך חייבות
 למי התעניינת האם כלשהו, רישום ערכת

 הכסף?״ את אנשיך מחלקים
 אל־חוסייני. שוב השיב ״לא,״

 בבית־ה־ הסערה. דתחוללה זה בעקבות
 מתוך כי אל־חוסייני של הודאתו הוצגה דין

 משפחות בין לחלוקה שקיבל דינאר 1500
מד ״אתה לעצמו. דינאר 500 לקח נצרכים,

 לקחת .מדוע אז לאנושות, שירות על בר
התובע. שאל זה?״ מכסף לעצמך דינאר 500

 נכון,״ לא זה בהודאה, רק כתוב ״זה
מב נוכח עיניו והשפיל אל־חוסייני, גימגם
עירו. בני של המאשימים טיהם
 לא עזה לנצרכי מכספי־הצדקה גניבה על

ב ראו עזה תושבי אך אל־חוסייני. הואשם
 בנוסף עליו, שהוטל ל״י אלף 15 בסך קנס

זה. חטא בגלל עונש גם למאסר,


