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1 ירושלים * תל־אכיג
יסו, רחוג 43 אלנבי רחוג

ג׳גרלי מין 39 גחלת־טימין רח׳

חיפח<
 חדש מסחרי מרכז
א28 הרצל רח׳ :חדר

המצלם כל
 ! מקיים הוא היום שמחת את

 מהר חיש נשכח היום
 דוהר. שאחריו המחר ידי על

 והיום אתמול צלום ידי על א?ל
סוגר. אתה באלבום

 יקר דבר בוכרונות. תזלזל אל
 של צלומים ע״י הנציחם לאדם, הם

מאת מצלמה
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במדינה
הער הליגה שליד י מוועדת־החרם וגישנות

מא :בחצי־לב המבריחים נגד פעלה בית׳
 לבנוניים אישים עמדו ההברחה רשת חורי
 נאותה הזדמנות בד. שמצאו השפעה, רבי

 התערבותה אפילו קצר. זמן תוך הון לצבור
 דו״ח שהכינה בביירות, זרה שגרירות של

 ללבנון, ישראל בין ההברחה על מפורט
לבנו פקידים של ארוכה רשימה אליו צרפה
 המבריחים, עם בקשר שעמדו גבוהים, ניים
ממש. של תוצאות לכל הביאה לא

מוכרחות. פרות רעבות, לקיכות
ה החרם משרד הפעיל כאשר החודש, רק

 ביירות, ממשלת על לחצו מלוא את מרכזי
 בתב לפעולה. הלבנוניים המכס אנשי נחלצו

 רבת הפעולה את בתארו לבנוני שבועון
 המכס משטרת של גדולה .יחידה :המרץ

 בקר, מבריחי כנופיית נגד לפעול נצטוותה
 שלטונות עם הדוק פעולה בשיתוף שפעלו
 מארב שמה היחידה לבשר. הרעבים ישראל,
 לא אך בכנופיה, נתקלה הגבול, בקרבת
 העדר על חיפו המנתחים : לעצרה הצליחה

 להעבירו הצליחו אוטומטי, מנשק עזה באש
ה של הרעבות קיבותיהם לעבר בשלום

ציונים.״
 אמרו לא שבועון, אותו לדברי אולם,

 כי להם נודע במהרה נואש. המכס אנשי
 עדר לישראל להעביר עומדים המבריחים

 לסרוק מיהרו הם הקודם, מן גדול שני,
 בכפרי אשר הנסתרות, הרפתות כל את

 עשרות בקר. ראשי עשרות החרימו הגבול,
 מעיני להסתתר הצליחו אחרים בקר בני

 שוב נתקלו הגבול, לעבר הועברו הבודקים,
המכס. משטרת של במארב
 ניצחון ינחלו המכס אנשי כי היה דומה
 של רב מספר בידם היד. הפעם :מכריע

 אולם מנוסים. ולוחמים אוטומטיים נשק כלי
 פתחו הם בטל. ישבו לא המבריחים גם

 יותר, משוכללים יותר, בבדים מכלים באש
 לאחר לישראל דרך להם לפרוץ הצליחו

נש הלבנונים בידי שעה. כחצי שנמשך קרב
 חיות, פרות 70 שבויים, מבריחים 5 ארו
הרוגות. פרות עשרות כמה

 השבועון סיכם הפעם,״ גם נכשל .המכס
האי התערבו היום למחרת .כבר הלבנוני,

 רשת בראש העומדים בעלי־ההשפעה, שים
 האסירים של שיחרורם את דרשו ההברחה,

 כל ישלמו החמישה כי ברור למשפט. עד
 לעסיק ימשיכו אחר עליהם, שיוטל קנס

לישראל.״ מצרכים בהעברת

מנגנון
ח ת בי ל ש ל ע ב ה ס ס ח

האי הצדק, טחנות האיטו שעבר בשבוע
 ז לאפם עד פעולתן את הכי, בלאו גם טיות

 האזהרה שביתת את ערכו המדינה פרקליסי
מש הצבת וללא הפגנות ללא בשקט שלהם
 בתי־המשפס. בשטח כלל נראו לא מרות,

ה לחבריהם בעקיפין עזרו עצמם השופטים
 פרט — המשפטים כל את דחו הם : שובתים

 את ניצלו ביותר, חשובים משפטים לכמה
לשי בחלקם שנפלו היקרות שעות־המנוחה

רעים. חת
 תורכי קפה גמעו השופטים מן אחדים

 שבד אצל ניספים ספלים הזמינו בלישכותיהם,
 למלצרים. פתאום שהפכו שי־בתי־המשפס,

 לשמשים גם לאפשר רצו אחרים שופטים
 בית- במזנון השתקעו החופשה, מן ליהנות

המשפט.
 באותה השביתה הסתיימה השבוע בסוף

ה חלושה. ענות בקול : התחילה בה דרך
הפרק דרישות את קיבלה לא עדיין ממשלה
 משכורתם את להשוות הסכימה לא ליטים,

 למשכורת לירות 270ו־ 240 בין המתרווחת
 הפרקליטים נטו. ל״י 330 שהיא השופטים,

 שביתה :הבא בצעד עיינו לעבודתם, חזרו
 הצטיידו בתי־המשפט מזנוני ימים. לשבוע

קפה. של נוספות בכמויות

חינוך
ה ר תו ח ת- רוו א!

. . החייכי■ אוקן, יד,ודה. היה ההליכות, ונעים ״- ,תפי'ה מן נלהב
רי־ בית־הספר

 אולר
,ש־

ניהול :עליו שהוטל ר ,
בראשון־לציון. י..,*מלכתי־דתי

 החומרי לצד לדאוג עליו היה ■תחילה
בית־הספר, שוכן בו הבניין, :החינוך

 מאשר סוסים לאורוות יותר דמה ישן, היה
 בפנותו שנה, לפני אוקן טען למוסד־חינוך.

 זקוקים .אנו :והתרבות החינוך משרד אל
 כאן החדרים חדש. לבניין להקצבה ביותר
הלי ושבור. ישן הריהוט ואפלוליים. צרים
התרנגו על־ידי הפסק ללא מופרעים 6מודי

 איזה הסמוכה... בחצר המתהלכות לות,
 הלומדים על כזד, בית־ספר ישאיר רושם

?״ בו
 הקציבו שוכנעו, החינוך משרד פקידי

 ראשון- עיריית אולם חדש. לבניין כסף סכום
 שקעה הכסף, את לנצל הזדרזה לא לציון

 הבנייה. תוכניות על בלתי־פוסקים בדיונים
 ללא הצרים, בחדרים לשבת הוסיפו הילדים

 אוקן של מרירותו אלמנטריים. נוחיות תנאי
וגדלה. הלכה

 בדימוס יצא בינתיים תגבורת. דרישת
 במקומו שיישלח מבלי ביודהספר, מורי זקן

 שעות לעבוד נאלצו המורים אחר. מורה
 שעות שכר. כל ללא בהתנדבות, נוספות

הופחתו. השונות בכיתות הלימודים
 המנהל. של סבלנותו פקעה שעבר בשבוע

 החלטה העביר ההורים, תעד את כינס הוא
הלי את נסדש ״לא :ה׳ כתה את להשבית

דרישותינו.״ כל ימולאו אשר עד מודים,

ים
ת גושה הבוש* שדו א

 השבי מן לישראל לשובם הראשונים בימים
 בת־גלים ימאי של ליבם היה לא המצת
 : מעשיות לדאגות נתון )899 הזה (העולם
 להם הספיקה טבלו, בד, ההמונים, הערצת
 כי החוזרים גילו במהרה אולם בהחלט.

 כי נזכרו לבסף, זקוק כלוא שאינו אדם
דון חברת האניה, בעלת סיי  להם חייבת פו

 שהותם תקופת עבור *, אש״ל ודמי משכורת
 (.מאריק״) מאיר חברם את שלחו במצריים,

להם. המגיע את לתבוע שמואלביץ,
 קיבל טראוב, גבי השחרחר, החברה מנהל

סלח בחיוך הצתת נציג של פניו את
 על יסתדר הכל מאליו, .מובן : ני

 לבדוק פקד אף הוא ביותר״. הטוב הצד
 אותם שלח רפואית, בדיקה הימאים את

 ׳מפרעה להם נתן בטבריה, הבראה לחודש
המשכורת. חשבון על ל״י) 300—200(

 הסבריאני גינוסר במלון חודש־ד,הבראה
 טראוב : באכזבה הסתיים קל, חיש חלף
 החשבונות מנהל מקומו, וממלא לאנגליה טס

לש אפילו רצה לא ניצתי, ישראל הראשי,
 והבטחותיו נסע, .המנהל :תשלום על מוע

מבוטלות.״
ה מ ל ם . ף לכ ס  פגו בת־גליס אנשי ?״ כ

 פוסיי־ לחברת פגה האיגוד הימאים. לאיגוד
 גדליה את למנות החליטו הצדדים שני דון.
 כבורר בירושלים ממשרד־ראש־הממשלה יערי

 נויטרלי. להיות כלל נטה לא הוא בסיכסוך.
 כסף? הרבה כך כל לכם .למה הוא: טען
 הדודה אצל אוכל מאגיה, יורד שאדם נניח
 הוא כזה במקרה הוריו. אצל וישן שלו
 דמי לדרוש יכול ואינו כסף מוציא לא

אש״ל...״
 בת־גלים איש של חמתו את העלו הדברים

 :במרירות ליעדי הוא הסביר חננאל פפו
 עוד הישראליים לימאים דרוש היה הכסף

 במטבע מסויים סכום במצריים. בהיותם
 לשפר הסוהרים, לב את לרכך יכול היה זר
 שעה אוחד. אולם השבויים. של מצבם את
דון חברת נקפה לא סיי אצבע. אף פו

 אוניות על־פני בת־גליס אנשי פוזרו בינתיים
 (בבל מחבריו ושניים פסו אולם שונות.
 ידעו הם :להפליג סרבו לוזיצקי) ושלמה

 אף יקבלו לא המאבק, את יפסיקו אם כי
להם. המגיע מן פרוטה

 יוכלו, השלושה כי דומה היה השבוע
 הימאים. איגוד מזכיר להפליג סוף, סוף

 - י בישר אליו הזמינם זיטנסלד, אברהם
דוי חברת :טובה בשורה סיי להם פו
החליטה , •• דמי ים5-גתב לימא־ לשלם

 התע- לסי <*ש״ל יי־ב והזול האיטלקי ריף
), .לר אך ״י ישראלי. במטבע ^.

 הבטחת־סרק זו שהיתר, .,אי י נוספת:
 הש־ עדיין ראו לא השבוע -טוף .-לוש

 המגיעים הסכומים מן פרוטה אף ...
 עשה .הכושי :במרירות פפו אמר להם.

לשבת.״ יכולים הפקידים — שלו את

רפואה
א א ל ל כ ת־־ כי

 של הילדים במחלקת השתררה השבוע
 דממז־, תל־אביב, בקרבת ב־לינסון, בית־החולים

 עוד, בכו לא הצעירים החולים :מוזרה
 ד״ר כסוף־השיער, רופאם פני את קיבלו
מלבב. בחיוך יונים, יצחק

 במקום הילדים של שהותם היתד, כרגיל
 לבו- כשהם זרים, אנשים בין מוכר, בלתי

ד (המשך )13 בעמו

לינה. שהיה, אכילה׳ ♦

910 הזה העולם


