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 להנדסת מהפקולטה קלין, גיקולא ד״ר
 אוזניו: למישמע האמין לא בטכניון, השמל

 שברחוב נשר מלון מנהל אדלר, שמואל
 כי מפורשות בפניו אישר בחיפה, הרצל

 הוא אולם — פנוי חדר במלון יש אכן
 את ביקש קלין הסיבה: להשכירו. מסרב
להש סירב ואדלר — אחד ללילה החדר
 כדאי ״לא מיומיים. קצרה לתקופה כירו

 הסביר בלבד,׳״ שישי לליל הזמנה לקבל לי
 סיכוי לי אין בשבת ״כי האורחים, מכניס
אחר.״ אורח לקבל

 לאדלר הסביר המופתע קלין תדהמה.
 של אורח בשביל החדר את צריך הוא כי

 ניו־ מאוניברסיטת בלנקס ד״ר הטכניון,
הת לא המלונאי באוסטרליה. סאוט־ויילס

 או מחו״ל הסביר, הנכבד, הד״ר רשם.
לי קורתו צל תחת ללון יכול מחו״ל, לא
 עליו אולם — בכך חפץ הוא אם אחד, לה

לילות. שני תמורת לשלם
התיי למשרד בתלונה פנה הנזעם קלין

 הרטה בשם לעובדת הופנה בחיפה, רות
 לו שהשמיעה הלוקש למישמע לקשין.
לתדהמה. זעמו הפך לקשין, הגברת

 בהחלט הצדיקה התיירות משרד נציגת
המלון. מנהל את

 פנה התייאש, לא עדיין קלין סחיטה.
התיירות. שר אל תלונה במכתב

 ענה במקומו, לו. ענה לא התיירות שר
המו כ״יו״ר שהוגדר נתן, שמואל הרב

המייעצות.״ עצות
 הוא גם השיא: היתה נתן של תשובתו

מחיפה. המלונאי של מעשהו את הצדיק
 — הסוד גם נתגלה הרב, של במכתבו

הסחי את התיירות משרד מצדיק מדוע
השערורייתית. טה

 בין- תחבורה ואין ״היות נתן: הסביר
יהו ובחגים בשבתות ציבורית עירונית

 את להשכיר הזכות לבתי־מלון יש דיים,
לילות.״ שני של איכסון בתנאי חדריהם

ה •!חסי מד ע
לעבוד בלי
ן - משבורת לקבל אי

 ),40( קראום אברהם מגיע בוקר, מדי
ב יפה הילל הממשלתי, בבית־החולים נהג

ופו כרטיסו, את מחתים לעבודתו, חדרה,
 היום, בתום שעות. שמונה במשך לנוח נה

הבי חוזר שנית, כרטיסו את מחתים הוא
 משכורת מקבל הוא החודש, בתום תה.

שנתיים. כבר כך, זו. פעילותו עבור מלאה
 בית-החולים, מנהל של הוראה הסיבה:

 לקראום לתת שלא חיימוב, רוברט ד״ר
עבודה.

קר בין הסיכסוך מאומצת. פעילות
 בבית- העובדים ועד יו״ר גם שהוא אום,

 ניסתה כאשר פרץ המנהל, לבין החולים,
ל מתפקידו קראום את להעביר ההנהלה

 סיב־ והתפתח סירב, קראום אחר. תפקיד
 בית- מנהל סירב בעקבותיו, ממושך. סוד

בעבו להמשיך לקראום לאפשר החולים
 אישור קיבל שקראום לאחר כנהג, דתו

מאומצת. מפעילות אותו הפוטר
לסטא הצדדים הגיעו שלכאורה למרות

 — שניהם את לספק צריך שהיה קוו טוס
מש לקבל ממשיך אך עובד, אינו קראום
 בהילוך לגעוש הסיכסוך מוסיף — כורת
 מחמאות חילופי בלי שבוע חולף לא גבוה.

היריבים. בין
 פנה לאחרונה, :דוגמה סמוי. מיליונר

 המטרה: תרומה. בבקשת לעובדים הוועד
 המשפטי מאבקו למימון ל״י 4,000 איסוף

בית־החולים. הנהלת נגד קראום של
 טען לעובדים, במכתב יצא חיימוב ד״ר

 מאחר לתרומתם, זקוק אינו קראום כי בו
 פרטי כצלם עובד א. שנמסר,״ ״כפי שהוא,
 בעל ב. הפנאי. בשעות חתונות באולם

 לאחרונה קנה ג. בחדרה. רהיטים חנות
ל״י. רבבות כמה במחיר ובית מגרש
 בו משלו, במכתב השיב העובדים ועד

 לעובדים הסביר המנהל, דברי את הכחיש
 חיימוב ״ד״ר נחוצות. כן תרומותיהם כי

 קראום, את לסלק יצליח אם כי יודע
טען. כוחו,״ את העובדים ועד יאבד

 מכשיר קראום בידי משמשים ״העובדים
 ד״ר השיב האישיות,״ מטרותיו להשגת
חיימוב.
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