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במדינה
)8 מעמוד (המשך

 מסוכן תקדים זהו — מהאניה להורותנו
 להוריד צוות כל יוכל זו בצורה אם ביותר.

 זו תהיה — מהאונייה לו נראה שאינו קצין
שית טוב הימית. המשמעת עקרון שבירת

סופית.״ פעם הענין ברר
ה צבי וחברו בני מדברי השתכנעו לא

 על מרד ייתכן 'לא כי שהסבירו ימאים,
קצין. נזיפת בגלל אונייה
 מסתורית משמעת עבירת אותר. היא מה

 גילה לא זאת — המלצר הוזהר בגללה
 הסברים להם חייכו. הימאים ואילו בני,

בענין. משלהם
 לא מרקוביץ שמואל כי נודע השבוע

 שהודיעו כפי דיזנגוף, מאיר מא/יק ערק
 והאניה איחר פשוט אלא לכן, קודם העתונים
 של לבואם ממתינים עתה בלעדיו. הפליגה

 שהועבר שמחון, משה החמישי, המכונאי
 ייערך אז רק המוכה. ולמלצר תמר לא/ק

 ההיו : הבירור ההסתדרות של בועד־הפועל
? מכות לא או מכות אלה

חיים דרכי
בפחון ילד*□ שבעה

 בסחנה־דר־ דלת על דלת של עלוב בפחון
יל שבעה נפשות. תשע מתגוררות יפו, וויש,
 מהם אחד ברפש. מתגיללים בשר כחושי דים

 גם נזקק אחד עוד קביים.־ על עצמו מטלטל
 שיתוק נפגעי שניהם — בהליכה לסעד הוא

 גרענת. מוכי רובם — החמשה יתר ילדים.
מחלוף. פרץ משפחת היא זו

 לישראל, ממרוקו פרץ עלה המדינה קום עם
 הגדול בשטח חדרים שני בת דירה מצא

 דרשו העיריה, פקחי הופיעו מהרה עד ביפו.
הת מחשש המקום את למנות מהתושבים

מוטטות.
 שהונחו לפני אחד. ועוד ניתוחים 12

 ששה תוך : מפורשת הבטחה ניתנה הפתילים
 כולם עירוני. בשיכון המפונים יזכו חדשים

 לפחוני עברו בינתיים האמין. פרץ גם האמינו,
 ששת כי בדעתו העלה לא איש סחנה־דרוויש.

שנים. לשש יהפכו החדשים
 שרת מוסך, בעל מחלוף פרץ היה בקזבלנקה

 חמש ועוד צרפת בצבא שנתיים מכן לאחר
 אפריקה. צפון במדבריות הזרים בלגיון שנים
 פחות בילה לישראל, משפחתו עם עלה .משם

 מיד מצא חנה, בפרדס העולים במחנה מיומיים
היום. עד עובד הוא בו הדאר במוסך עבודה

המש הלכה והטין׳ הרפש בתוך בינתיים,
 יוסף, הצרות. גם והתרבו גדלו וגדלה, פחה

 גופו בחצי בשיתוק־ילדים נתקף השבע, בן
למקומות נשלח הוא מידיו. ובאחת התחתון

ב החל מחלוף ? למשפחתו שיכון לרכוש
 המלצות בצירוף ומכתבים, בקשות שיגור

ב הנוגעים המוסדות לכל דחופות, רפואיות
מ קיבל ביותר המעניינת התשובה את דבר.

 למפעל להצטרף לו שהציע העבודה משרד
 ל״י 25 חודש מדי להשליש לבנין״, ״חסכון
 נאות. בשיכון שנים כשלוש בעוד ולזכות
 לא ולכך מידי לשיכון זקוק היד, •מחלוף

פתרון. מצא
במצו בפחון להיצלות המשיכה המשפחה

 לקבל רצה ביפו נוצרי בית־ספר גדולה. קה
 :טען פרץ אולם חסותו, תחת הילדים את

 נוצרי חנוך למדינה, באתי כך לשם ״לא
לארץ.״ בחוץ גם לילדי לתת .יכולתי

 פנה העיריה, הבטחת על שסמך מחלוף,
 אותי גרשתם ״למה בתלונה: שוב אליה

 בחורבה לחיות היה מוטב ? הגדול מהשטח
המח פח פיסות ארבע בין מאשר מסוכנת

!״ תנור כמו ממות

צבא
הנכד של מותו
ל משופם סרן הוזמן שבועות ששה לפני

 אברהם הפתח־תקואי, השומרים זקן בית
 אמיר הסמכת לרגל מפוארת למסיבה שפירא,
 נוסף כי היה נדמה כקצין־טיס. )20( שפירא

 אמיר, של ומפקדיו מדריכיו חבריו, כל על
השומ לזקן כולה. פתח־תקוה במסיבה היתד.
 מסיבה היתר, הוזתיק, מכניס־ד,אורחים רים,

 הוא היקרים. מחלומותיו אחד התגשמות זו
נכדו. על גאה היה

 ברית־ אחרת׳ מסיבה סרן אותו עזב השבוע
 אל שוב נסע הטייסים, אחד בן של מילתו

 המסיבה בשעת בפתח־תקוה. שפירא בית
והת נפל שפירא אמיר של מטוסו כי נודע
טיסת־יחיד. בשעת סג׳רה ליד רסק

 אולם אנשים. וגדוש מלא הבית הוד, שוב
ה השולחן על דממה. במקום שררה הפעם

 מכוסה צבאי ארון מונח היה והארוך כבד
ניצ לידו דולקים. נרות ועליו תכול־לבן דגל
 הטייס. של ואביו סבו ארוכה שעה בדממה בו

 זריקת לה ההרקה נכחה. לא אמיר של אמו
ל חבריו ישבו מסביב נרדמה. והיא ארגעה

 ומבית־ מהגן עוד חברים בהם הטיס, קורס
 בראש הארון ליד ישב קטן כלב הספר.
מורכן.

 הותיק חברו חגי, סיפר הקטן. השועל
יל מאז נשתנה לא הוא ״בעצם : אמיר של

ב התעניינותו גם התפתח.״ רק הוא דותו,
 מסוגל היה בקטנותו עוד נשתנתה. לא טבע

נמ בשיירות ולהתבונן ארוכות שעות לשבת
 וצפרים. צפרדעים בלטאות, בעבודתן, לים

ביאולו־ ״טיולים מארגן היה יותר מאוחר
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וילדיו מהלוף תוכע-שיכון
שנים לשש — חודשים מששה

 שלא ניתוחים 12 כה עד עבר שונים, ריפוי
 הבן אריה, בשיתוק נתקף בעקבותיו הצליחו.

הראשון. ניתוחו לפני עתה העומד השני,
 ברשימת היה מחלוף במזומנים. רק
 ה־ למשרדי להכניס נדרשו הללו יפו. מפוני
 חדשיים, בתשלומים ל״י 760 בן סכום עיריה

ל הצליח לא מחלוף חודש. בכל ל״י 100
 ל״י, 400 בקושי חסך במלואו, הכסף את גייס

 מרשימת מחיקתו על !מהעיריה הודעה קיבל
המפונים.
חסר־אמצעים אזרח יכול זאת, בכל כיצד׳

בקבו לוקח היה אותם. שכינה כפי גיים,״
לל חיות ובעלי חרקים אוסף וקופסאות, קים
כי את הזמין פעם ודרכיהם. טבעם את מוד
צפרדע. מנתח הוא כיצד לראות תתו

 אמיר מצא הביאולוגיים הטיולים באחד
 כדי הביתה אותו הביא וחולה, קטן שועל
 טיפל תמימה שנה כחית־בית. אותו לאלף
 הילד אחרי רץ שהחל הקטן, בשועל אמיר
 השועל שמע הימים באחד אולם בלבלב. כמו

 ענה, הקטן השועל בפרדס. שועלים יללות
הגג, על התרוצץ מנוחה, לחסר נעשה ומאז
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