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ת שטרה מכו במ
 רק הביתה הגעתי שישי. יום היד. ״זה

 עמדו פתחתי. בדלת. כשדפקו קודם, רגע
 הם מילה, לדבר בלי שוטרים. שני שם

 אחר רצח. מכות לי הכניסו עלי, התנפלו
 לעמוד יכולתי שלא בגלל אותי, סחבו כך,
 והביאו לניידת, אותי ולקחו הרגליים, על

המ שם, כפר־סבא. משטרת לתחנת אותי
 אחרי שעתיים. במשך אותי וחיכו שיכו

 לא ככה. סתם הביתה. אותי שלחו זה,
 כלום. לא עבירה, בשום אותי האשימו

והביתה.״ — מכות רק
 במשטרה מכות לאחות. קטנה טובה

 הפעם המייחד שבשיגרה. עניין כבר הפכו
 פועל יצחקיאן, מרדכי של סיפורו את

 לדבריו, ברעננה: ביאליק מרחוב פשוט,
 — כלשהו חשד בגלל לא המכות את חטף
 חבר על־ידי נתבקשו שהשוטרים מפני אלא

 לחבוט עבורו, קטנה טובה לעשות שלהם
ביצחקיאן. קצת

 עבר כל לו ואין עבריין, איננו יצחקיאן
 מזל לו יש הוא, טוען זה, במקום פלילי.

 להתחתן לו שגרם זה הוא הרע, ומזלו רע.
אסתר. אשתו עם דווקא
 מלבד דבר, שום 7 אסתר באשתו רע ומה

 שמיח, יהושע בשם אח לה שיש העובדה
כפר־סבא. במשטרת שוטר אלא שאינו
 פרצו לולא נורא, כל־כד היה לא זה וגם

 אפילו אך לאשתו. יצחקיאן בין סיכסוכים
 לולא — כד כל חמור עדיין היה לא זה

 בסיב־ אחיה את להפעיל אסתר החליטה
אלה. סוכים

 מסתבר, הסיכסוכים, בצלעות. חבלות
 מנישואיו יצחקיאן של ילדיו סביב נסבו

 אשתו אסתר, הסתדרה לא איתם הראשונים,
 יצחקיאן, טען לאחיה,״ הלכה ״היא השנייה.

 המשטרתי הטיפול בעקבות שיצא, לאחר
 על המעידה תעודה עם מאיר מבית־החולים

 שני עלי שלח ״ואחיה בצלעות, חבלות
אותי.״ שיפחידו שלו, חברים

 כפר־סבא, משטרת מפקד נגר, אליהו
 השוטרים ״נגד לו: ידוע המקרה כי אישר

הס במשטרה,״ תלונה התקבלה המעורבים
 בימים יוציא המחוז ״ומפקד נגר, ביר

מסקנותיו.״ את הקרובים

שביתות
 מי א<ד*וט

שובת שלא

 הדואר לבית הסרים גבעתיים, תושבי
 צץ לפתע, למחזה: הורגלו כבר המקומי,

 ניגש מחדרו, ביבלמן, שמעון הסניף מנהל
 בתור המטפלים האשנבים, מפקידי לאחד

 שאלה. ושואל ממתינים, אנשים של הארוך
 בקצרה, משיב והמנהל משהו, עונה הפקיד
 חזרה ומסתלק — ״אידיוט״ רם: ובקול

לחדרו.
 הפקידים ועד יו״ר ),38( לוי יצחק אומר

״העבודה שם: הראשי והפקיד בסניף
 הפקידים 36 בשבילנו, גיהנום. היא שלנו
 הוא לסיום. הפד זה לעבודה לבוא כאן,

 בלתי בצורה החיים את לנו למרר הצליח
רגילה.״

ב הדואר •עובדי ואיומים. גידופים
 להנהלת פנו להילחם, החליטו גבעתיים

 שהפך ביבלמן, את להחליף בדרישה הדואר
 לשיטת הקללות האיומים, הגידופים, את

 ממלא ביבם, דוד הודיע בתשובה, עבודה.
 כי תל־אביב, במחוז הדואר מנהל מקום

 לבירור עד חודש, בת לחופשה יצא ביבלמן
 ביבלמן נשאר זאת למרות העובדים. טענות

בעבודתו.
מוע שביתה. הפקידים הכריזו כתוצאה,

 דרשה מאחריה, התייצבה לא הפועלים צת
 פנו הפקידים לעבודה. לחזור מהעובדים

 ניהל שבזמנו זכרוני, אמנון הדין לעורך
 צוי־הריתוק, נגד הדוורים של מאבקם את

 כדי תוך והודיעו חזרו לייצגם, בבקשה
 ש- עד לעבודה, לחזור בכוונתם שאין כך

יוחלף. לא ביבלמן
 כשהוא השבוע, 7 ביבלמן אומר ומה
 אמר הסגור, בסניף שנותר היחידי הפקיד

 מגיב,״ לא אני לומר. מה לי ״אין :ביבלמן
השפופרת. את וטרק
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