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5032 שלי הטלפון של החדש מספר את לרשום נא

111 אלנב׳ אביב תד בלמוט.
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)9 מעמוד (המשך
 הוא : גדולה היתד. שמחתו בחיפה. זיקוק
 לו תאפשר הגדול במפעל העבודה כי קיוו:

 הצבעים בייצור להתחיל כסף, קצת לצבור
מחדש.

 התברר במהרה : ארכה לא השמחה אולם
 המשפחה את להעביר אפשרות כל אין כי

 שקע אברהם הוגנים. בתנאים לשכנה לחיפה,
 עמו לחיק לחזור החליט הוא :תהומי ביאי־ש

הקודמים. ומולדתו
 את סייפרד שכיתת לאחר גאוני. רעיון

 אל פגה ואף המיסיון, משרדי פני על רגליו
 לו יסייע לא איש כי נוכח ממשלת־בון,

 לגרמניה להגיע עליו יהיה הארץ. את לעזוב
בכוחות־עצמו.

 מסר סייפרד :גאוני רעיון הוליד ההכרח
 מטבריה, לדייג חםך אשר הלירות 700 את

 ליפו העבירה מפרש, סירת תמורתן קיבל
במכונית־משא.

 הארוכה. להפלגה מוכן הכל היה במהרה
הכ רות משהו: אירע האחרון ברגע אולם
 לחברה, תינשא בארץ, נשארת שהיא ריזה
 את לה נתן אך נדהם, אברהם בצה״ל. סמל

הארוכה. לדרך הפליג ברכתו,
 היתד, מנמל־יפו ההפלגה קשה. הפלגה

 משפחת אך אטית, היתד, ההתקדמות קשה.
 הם הפכו סוף טוף : מאושרת היתד, סייפרד
 כאשר רק הושבת האושר לעצמם. אדונים
 של התקיפה קריאתם הים פני על הדהדה

החופים. אנשי־משמר
הגאו תוכנית־המסע שרה שעבר בשבוע

 סיי- משפחת : שלה הברבור שירת את נית
אב החיפאי שוסט־השלום לפני הובאה פרד
 שבעה : ביחס קל לעונש זכתה סלוצקי, רהם
הנאש ארבעת קנס. ל״י 30 או מאסר ימי
 אף להם היתד, לא : במאסר בחרו מים

פרוטה.

עיריות
ס ד־מון ל מי

 שהוא העובדה התרגש. לא רימון אברהם
 תל־אביב, בעיריית לסערה שגרם האיש היה

 כלל: אותו הפתיעה לא שביתת־עובדים, חולל
בזעזועים. רגיל היה הוא

 לשבת רימון הספיק 1937 בשנת כבר
כא פעיל. רביזיוניסט היותו על עכו, בכלא

 שנה, חצי של ישיבה לאחר שוחרר, שר
 הוא בכפר־סבא. לביתו לחזור לו הורשה לא

 לעבוד התחיל לתל־אביב, לעבור נאלץ היה
התברו מחלקת של באגף־התשלומים כפקיד

העירייה. של אה
מס שבועות לפני עד במשרתו נשאר הוא

 משה סגן־ראש־העיר, אל הוזמן כאשר פר,
 את לקבל מוכן הוא אם נשאל איכילוב,

 העי־ של המדרכות אגף על המפקח תפקיד
״ ריים,

 בדרגה. לעלות הסיכויים על שמח רימון
 כמה ידע לא שהוא התברר, במהרה אולם
: עובדות וכמה
ב ששימש ,62,־ד בן קרינרמן אליהו •

לפנסיה. לצאת התכונן זה, תפקיד
 היו המדרכות אגף על המפקח למשרת •
אב הוותיק הפועל קודמים, מועמדים שני
 מנהל שהיה מי בוכמן, ויעקב רוזנברג, רהם

 לאחר לאגף־המדרכות עבר עבודות־סלילה,
בריאותו. שנתערערד,

28 אלנבי רחוב תל־אביב,
חדישים מתקנים •

מיוחדים מוצרים •
 הפנים עור והחזקת לשמירת טיפולים •

הברית בארצות ההשתלמויות שלאחר ללקוחותי מודיעה אני
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יודעים גם יודעים גדולה להבה תעלה שנשרף הגפרור אשרי
מציתים של הגדול ערכם שקולה שתהיה להבות והצית

פעוטות בפרוטות מונים עשרת הלהבה אשרי
מאמץ כל וללא הגפרורים אותם מכל סיגריות שהציתה
ההדק על לחץ ישרתו ובזאת בכוח לא בחיל לא

נדלק. והסיגר עבדך המצית במוח לא ואף
שבמעשנים והותיקים הנבונים קטנה לחיצה
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 באיגוד-עובדי- פשוט. פרוטקציוניזם
 פרצה היטב, אלו עובדות שידע העירייה,

ל הוכנס רימון כי האמין לא איש סערה.
 הכל יעיל. עובד היותו בגלל החדש תפקידו

 חבר רימון, שבין המצויינים בקשרים ראו
 התנועה נציג איכילוב, לבין תנועת־החרות,

ה פשוט. פרוטקציוניזם תל־אביב, בעיריית
 הביאה מספר, ימים משך התחוללה סערה

מח עובדי שביתת :למדי מוחשית לתוצאה
ההנדסה. לקת

 ״ראש־ נסע כאשר ,רווקה פרצה השביתה
 אי־ את רימון שמכנה כפי — שלי״ העיר
 ראש־העיר, בקפריסין. לבית־הבראה — כילוב
ה את לאכול מוכן היה לא לבנון, חיים

להע פקד נכנע, הוא אחרים. שבישלו דייסה,
 השובתים אחרת. למחלקה רימון את ביר

נצחו.
 שכונה כפי — רימון־מילם כי היה דומה
 לא — לעבודה חבריו בפי רימון אברהם

 פעולתו את פעל הוא אבל לאיש. עוד יזיק
 הכריזו שעבר בשבוע :זאת בכל ר,הורסנית,
 את לפרק כוונתם על בעירייה נציגי־חרות
העירונית. הקואליציה

עולים
הודים׳־ ״שוב
 שדירות־רוטשילד פינת בקרב הבתים דיירי

 הם נדהמו. לא בתל־אביב, ונחלת־בנימין
 מטופלות משפחות למראה רגילים היו כבר

 צבעוניים, בגדים לבושות שזופים, בילדים
ה משרדי־הסוכנות מול שמיכות על. שישבו
 את היטב זכרו הם הודים.״ ״שוב : יהודית

 מיש(ראל, שהתאכזבו הודו, עולי ת הפג{
למולדתם. להחזירם דרשו

 הפעם כי ידעו לא ושבים העוברים אולם
 יעקב לחלוטין. שונה רקע־שביתת־השבת היה

אש לשעבר, בומבי תושב ),28( בן־אליהו
 דרשו לא החולה ואחיו ילדיו ארבעת תו,

 דבר רק דרשו הם מישראל. היתרי־יציאה
מחדש. סידור : אחד

 חצי לפני ארצה, המשפחה עלתה כאשר
 לא יעקב אולם לתל־ירוחם. נשלחה שנה,
להח המדברי, האקלים את לשאת יכול היה
כ לעבוד מבודד, בישוב הילדים את זיק

 — במקצועו לעסוק במקום שחור, פועל
 עלה והוא רב זמן עבר לא ד,חרטות. מקצוע

 פקידי־ לפני טענותיו את שטח לחל־אביב,
אחר. למקום העברה דרש הסוכנות,
סירבו. לא הפקידים המקובלת. הדרך

 המעברות לאחת המשפחה את העבירו הם
להת ליעקב איפשרו פתח־תקווה, בקרבת

עבודה. בחיפושי חיל
 בן־ יעקב שב העמודה, נמצאה כאשר

 דרש הפעם במשרדי־ד,סוכנות. והופיע אליהו
ל מתל־ירוחם המשפחה חפצי את להעביר
 ל״י 50 לו להעניק ביקש החדש, משכנו

זאת. לעשות סירבו פקידי־ד,סוכנות לסידור.
 ללכת אותו עורר יעקב, את הרגיז הסירוב

 שביתת־ :מבני־ארצו רבים בחרו בה בדרך
ש שמיכות, על ד,תישבר, המשפחה שבת.

 בקרבת־מקום הציבה המדרכה, על נפרשו
תלאותיה. כל את שהסביר שלט,

ה של הקליטה מחלקת פקידי של הסברם
 אשר ההסבר, מן במקצת שונה היה סוכנות

 אליהו בן יעקב כי טענו הס : השלט על
 כבר קיבל הוא כי סיפרו כלל, חרט אינו

הסוכנות. מן ניכרים כסף סכומי פעמיים
 בעבודה בן־אליהו את לסדר מוכנים ״אנו

 אחד אמר לפתח־תקוור״״ חפציו את ולהעביר
 פרוטה אף יקבל לא הוא ״אבל הפקידים,

 ל־ להיכנע מוכנה אינה הסוכנות במזומנים.
טכסיסי־סחיטה.״

משפט
חן־!כדון3מ

 העד של שהזיהוי הבטחון לנו מנין
 את חוקר איש אין כלל בדרך ,נכון

 תמיד מקבלים אנו העד. של כושר־הראייה
עלו זו הערכה אולם שלו. •ההערכה את
חי-אדם. להרוס לה

 ליבוביץ שמואל השופט
 את ברק עזריאל עורך־הדין בחן השבוע

ב עד־מפתח, של וכושר־ראייתו כוח־זכרונו
 הנדון כורדי, אל אל־עזיז עבד רצח משפט

 אלישע אבישר, פנחס השופטים לפני עתה
המחו בבית־המשפט סונדלביץ, ויצחק מאני

תל־אביב. זי,
 אל־שאלא־ כילאני אחמד ברק, של לשולחו

 כבר הוא : לדאגה סיבה כל היתד, לא בי,
ש אחר, רצח באשמת למאסר־עולם נדון

 כילאני בע״מ*. רצח כנפיית עם יחד ביצע
 של חשבונו על שנית לדין מובא היד, לא

נא שני באופק צצו אילולא משלם־המסים,
חדשים. שמים

אלד, היו :לצדו הנאשמים שני ישבו עתה

 הכנופיה אנשי את האשימה המשטרה *
שוד. למטרת רצח מעשי ארבעה בביצוע

הארץ
ל שבא בלגי תייר : קלב־שמירה

מכוני כי בטוח היה בפאריס ביקור
 בה השאיר הוא ממנו. תיגנב לא תו

 למקום בשובו מאולף. חלב־שמירד,
 — נעלמה המכונית כי נוכח החניה,
אחרונות). (ידיעות הכלב לרבות

חיפה ליבמן, ישראל
קלבים. שלושה כבורים קאן

 ויש שנתיים, לפני הוקם המפעל
ה מנהל אוטומטיים. לולים 45 בו

 בישראל ■אחד פועל כי מסר מפעל
(הארץ). כאלה לולים 12 מפעיל

תל-אביב. שמיר, איתן
 בלי ביצים, מטילות שם התרנגולות

עובדי־המפעל. עזרת

883 הזה העולם


