
וסרלין גוברין נמיר, חוגגים ח״כים
סדרנים 11־1 חדשים עולים שריס־לשעבר,

 של רוחם בהרגעת וכלה נכבדים מבקרים
עיוורים. מפגינים

 חצור משתדל הכנסת רחבת לפני הפגנות
 המפגינים־ השקטת על־ידי מראש, למנוע
 עניינם העברת מוצאם, בכפר או בעיר לעתיד

ה לרשות טיפול) דורש הוא (אם לטיפול
מתאימה.

ה איש הכנסת קצין של אחרים תפקידים
(מסטו ציבוריות משלחות קבלת : צבא*
ל עד לימוד שכר הורדת התובעים דנטים
ה שכר העלאת את הדורשים בתים בעלי

 כשל קיבוציים סיורים של ארגונם דירה),
ה הכל (סך צבא ויחידות בתי־ספר תלמידי

 30 — 1954 בשנת הכנסת ביציע מבקרים
אלף).

 אלה. תפקידים במכלול מסתפק אינו חצור
 באוניברסיטה משפטים ללמוד גם מספיק

ב ביתו ליד לטפח שלישית), (שנה העברית
 נהגת עליזה, אשתו עם יחד תל־אביבי, פרבר

 הבריטי. בצבא פגש בה ג׳ינג׳ית אמבולנס
 תרנגולות, פרי, עצי מגדלים הם בו עזר משק

וברבורים. תרנגולי־הודו

 חברי 120 כל חפצים שביקרו לאדם כראוי
 מדינה נכבדי של מבוטל לא ומספר הכנסת
 בכרטיס פעם מדי לזכות הרוצים אחרים,
 יש למכריהם, או לקרוביהם לכנסת כניסה
 מרבה הוא בו צילום, :ענייני הובי לחצור
 (רולי• יקרות מצלמות שתי בעזרת לעסוק
וטינה). פלנס,

חיפה
במור לרעד אהבת

 חושי אבא שנתמנה לאחר ימים כחודש
ה עובדי את כינס חיפה, עיריית לראש

 רוצה הוא כי הכריז אורה, בקולנוע עירייה
 דרש כמוך״, לרעו ״ואהבת הפסוק בקיום

עיריית־חיפה.״ לרגלי נר יהיה כפיים ש״נקיון

 ו־ אהבת־רעים כי התברר במהרה אולם
סו מושגים שני להיות יכולים נקיון־כפיים

 להתהלך התחילו בעירייה : ומנוגדים תרים
 חושי. של הטוב ידידו על מוזרות שמועות

עוב של מפא״י לשכת ראש פרייליך, זכריה
 פרייליך כי סופר לאוזן מפה העיריה. די

 באירופה, וחצי חודשיים של חופשה בילה
 אף התקופה, כל עבור רגילה משכורת קיבל

חודש. בת רק היתד, הרשמית חופשתו כי
ל חזר חופשתו, את פרייליך סיים כאשר
 וההיטלים הרשיונות מחלקת כמנהל עבודתו

מ שמועות נפוצו העירייה, של הסוציאליים
 מבעלי אחד : השמועות מקור חדש. סוג

 כי שטען ווייסברגר, החיפאי, עצמו! קולנוע
חוד משכורת הקולנוע מבעלי קיבל פרייליו

 ראובן חותנו, באמצעות ל״י, 200 של שית
מלץ.

מפ במהירות השמועות על הגיב פרייליך
 וועד־העוב־ מחברי שניים הזעיק הוא תיעה.

 דרש ווייסברגר, אל הסיעם העירייה, של דים
סי ווייסברגר השמועות. את להכחיש ממנו

ב אלוף־משסה. של תקן על היושב *
 הוא הכנסת קצין למשל, הבריטי, פרלמנט

 באסיפה (אלוף). ג׳נרל בריגדיר בדרגת קצין
 קורפוס של גנרל — הצרפתית הלאומית

(רב־אלוף).

 בין הפרידו חברי־הוועד קטטה. פרצה רב.
שוכנעו. לא אך — הנצים
ה ההתנגשות לכרטיס. פרוטה 140
 עירייה עובדי של סקרנותם את עוררה גלויה
 לפרייליך עצמון בעלי שילמו מדוע :רבים
 זי שאלה על השיב ? לחודש לירות 200

 פקח ששלח פרייליך, של סגנו צרפתי, יוסף
 עצמון קופת ליד המצב את לבדוק כדי

 כלל, בדרך הוא, (הפיקוח יומיות בהצגות
בהצגות־ערב). רק

 תגלית גילה לבית־הקולנוע שהגיע הפקח
 כרטיסי־צנע מכרו הקולנוע בעלי : מפתיעה

ל רוב פי על (המיועדים פרוטה 200 של
 רק שילמו פרוטה, 400 של במחיר חיילים)

 200 במקום כרטיס, כל על מס פרוטות 60
ה יקר. כרטיס כל על המוטלות הפרוטות

 כל על פרוטה 140 של נקי רווח : תוצאה
כרטיס.
 ראש־המחלקה קיבל מדוע ברור היה עתה

 הוא : נכנע לא פרייליך אולם משכורתו. את
 באמצעות הפעם ווייסברגר, אל שנית פנה

 לא השמועות, את להכחיש דרש עורך־דין,
ה אל פרייליך פנה מכן לאחר מיד נענה.

נגדו. חקירה לערוך :מפתיעה בבקשה עירייה

 של בעצתו כנראה, שהוגשה, הבקשה,
 יושב־ראש חושי, אבא של אחיו חושי, יעקב

נש חיפה עיריית של ליחסי־ציבור הוועדה
 אפשרור. מפני נרתע ווייסברגר :פרי אה
 ערך, החקירה, בעת בלתי־נעימים גילויים של

 להכחיש הסכים פרייליך, עם דסכם כנראה
 אשר את אמר הוא כי טען השמועות, את

 פרייליך פרייליך. על כעס מתוך רק אמר
 באמצעות המשכורת את לקבל הפסיק עצמו

חותנו.
 בחיבוק־ הממשלה ישבה לא בשעה בה
 עצמו; קולנוע בעלי את קנסה היא :ידיים

 מבלי אדמיניסטרטיבי, באורח ל״י, 450ב־
 לא העירייה גם משפט. כל נגדם להגיש
 פ' על אף לדין, בעלי־הקולנוע את תבעה
 של לירות אלפי בכמה לזכות יכלה שהיא

קנסות.
 שפרשת אפשר מפוצצים. גילויים

 ממש גמור, לטישטוש זוכה היתד, פרייליך
 חיפה. בעיריית אחרות דומות פרשות כמו

ב העירונית וועדת־החקירה המשיכה אילולא
ל השונים הפקידים מן ביקשה פעולתה,

הב לוועדה, מכתב שיגרו הפקידים העיד.
 תגן שהיא בתנאי האמת כל את לומר טיחו

ה את מילאה הוועדה פיטורים. מפני עליהם
ש צרפתי, יוסף רק פוטר. לא איש : תנאי

 מעבודתו, הורחק לבוץ, פרייליך את הכניס
משכורת. ולקבל בטל לשבת היסיף

 במצב עצמם את חברי־הוועדה מצאו במהרה
מ גילויים גדושה היתד, החקירה : לא־נוח

 מפיו דווקא יצא הראשון הגילוי פוצצים.
 : הרשיונות ראש־מחלקת מען פרייליך. של

 דודי גם בסדר. אינם עצמו! קולנוע ,בעלי
 אלף 20 בקולנוע השקיע מארגנטינה פונימן
באוצר.״ כך על להצהיר מבלי דולאר,

 היו האחרים העדים מפי שיצאו הגילויים
:כי נודע היתר בין יותר. עוד מסוכנים

כ ל״י 400 שילם ידוע חיפאי בנק •
דמי-רשיון. במקום ליום־הפרח, תרומה

שילם יפו ברחוב שלט־פרסומת בעל •

 במקום ראש־העיר, לקרן דמי־הרשיון את
לקופת־העירייה. לשלשלם

שי במרכז־הכרמל גדולה מסעדה בעל •
 לפי סוציאלי, היטל פחות ל״י 1000 לם

 בהמלצת שנערך העירייה, עם מיוחד הסכם
פרייליך.
ה גילויי זרם של ראשיתו רק זו היתד.

 וועדת־החקי־ חברי נתכנסו השבוע שחיתות.
 למצוא כיצד דנו בחדרי־חדרים העירונית רה

 בשקם• הפרשה את לחסל הבוץ, מן מוצא
באופק. נראה לא המוצא

חוק
מבדיל אינו הוא

 הוא לארץ. לעלות השתוקק לוי עובדיה
 מאשר יותר קלה העליה תהיה לרווק כי ידע

 זהרה אשתו את נטש כן על נשוי. לגבי
 לארץ־אבותיו. נסע שלום, הקטן, בנו ואת

נתניה. בקרבת בפרדסיה, השתקע
מש אולם שנה. עשרים לפני אירע הדבר

 ובר עזובה נשארה לא עובדיה של פחתו
 החורג אביה עוואד, יעיש בן סאלם דדת•

 עלה אותו, גידל שלום, את אימץ זהרה, של
 מר- במסגרת המדינה, הקמת לאחר לישראל

ב דירה קנה זהרה, ועם אתו בד־הקסמים,
 עיי אותה רשם הרצליה, נווה־עמל, שיכון

שלום. של שמו

ו לצה״ל התגייס שלום חלפו. השנים
 יצא מילואים, לשירות גויים אחר השתחרר.

 הירדנים, עם בהתנגשות ונפל בגבול לסיור
והו לוי, עובדיה המוליד, האב שב אז רק

 שלושים בנו על התאבל הוא : באופק פיע
תבי המחוזי המשפט לבית הגיש אחר יום,
ו שלום של דירתו מחצית על ירושה עת

 פועלי־הבניין, קרן של דמי־הביטוח מחצית
חבר. שלום היה בה

 טען תוקף. בכל לתביעה התנגד סאלם
בי: אהרן עורך־דין כוחו, בא ה האב חיי

ה שהאב בשעה בה בנו, את נטש מוליד
לפ הוציא באמונה, בו טיפל סאלם, מאמץ׳

ומזונותיו. חינוכו על ל״י 6000 חות
 פסק זו. בטענה התחשב לא הקשוח החוק

אינו ,החוק :קיסטר יוסף מחוזי שופט
הו בין או ורעים, טובים ילדים בין מבדיל

 לזכויות־ הנוגע בכל ורעים, טובים רים
 חלק ההורים שני יורשים החוק לפי ירושה.
צאצאים...״ ללא נשאר שהבן במקרה כחלק,

הס לא השופט אולם לתביעה. שהדת
 התחשב הוא חלוקת־ירושה. בצו הפעם תפק

 הוצאתו את דחה חייבי, של בטענותיו גם
 לאפשר כדי ימים, לחודש לפיעל הצו של

 תביעת להגיש עוואד, סאלם המאמץ, לאב
 סאלם לוי. עובדיה נגד ל״י 6000 בסך נזיקין

 בו התביעה את הגיש זמג־, את ביזבז לא
במקום.

אדם דרכי
התייר *יק

לי ישראל בן שאול את מכיר אינו איש
 כג׳ק רבים בחוגים מוכר הוא אולם ברמן.

 בשם אותו כינו אחרים רבים האמריקאי.
ריון״  משדה־ לרועה הרב דמיונו בגלל ״בן־גו

בוקר.

 אשתו את :לו אשר כל את איבד ג׳ק
המל (לאחר כספו את (במלחמת־העצמאות),

'נש ).64 לגיל (בהגיעו עבודתו את חמה)
אמ דרכון :יקרים חפצים שני רק לו ארו

סוציאלית. עזרה של ופנקס ריקאי
 עוד לג׳ק נותר הפנקסים שני מלבד אולגם

למש נכנס הוא ותוסס. צעיר לב :משהו
אמ כתייר עצמו את הציג שדכן, של רדו

 :יפת־תואר כלה לו למצוא ביקש ריקאי,
 בת־זוג עם לארצות־הברית לחזור רצה הוא

ישראלית.
 : מתאימה מועמדת השדכן מצא במהרה

 לחתונה. תאריו קבע נפגש, הזוג גולדמן. נחה
 עיד לעתיד אשתו בביר. להישאר רצה ג׳ק

ב נעלב התייר סירבה. נחה החתונה. לפני
מושלם. כג׳נטלמן התנהג אך מקצת,
 כי ג׳ק נזכר כלתו מבית צאתו לפני

 25 מנחה ביקש כספו, כל את הוציא הוא
 צ׳ק לי יש מחר. עד לי דרוש ״הכסף :ל״י
 לא הכלה שלנו.״ הקונסול אצל תיירים של

 מסיה שנית, בחיר־לבה את לאכזב רצתה
הדרוש. הכסף את לו

 יום־המחרת קודמות. הרשעות 3
 המודאגת הכלה הופיע. לא וג׳ק וחלף, בא

 לקונסוליה פנתה אחר נוסף, יום לו המתינה
האמריקאית.

 לא לג׳ק :המרה האמת לה נגלתה שם רק
ל־ מסוגל היה לא גם הוא כסף. כל היד,

)12 בעמוד (•המשך
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