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)8 מעמוד (המשך
ה הכלבים. 2000 על וטרינרי מטבחיים.פיקוח

 רשיונות להם מוציאים בעיריה. רשומים
כלבת.״ בזריקות אותם ומחסנים

 שבית הפקוח לאחרונה הצטרף זה ►לכל
 החיות על לקיים עצמו על קיבל המטבחיים

 לבקשה בהתאם וואת מדראנו, הקרקס של
 לפיו חוזה על שחתמה הקרקס, מנהלת של

 החיות גן באמצעות המטבחיים בית מספק
 יום כל הקרקס. לחיות וירקות, בשר מזון,

 והאריה, לנמרים בשר ק״ג 60כ־ מובאים
 ומאות הק״ג, אחת לירה של סמלי במחיר

וה לפילים ומספוא ירקות של קילוגרמים
סוסים.
 להרגיע כדי המנהל בדברי היה לא אולם

 ה־ בית של המטופחת הסביבה דיירי את
 לראש שהוגשו פטיציות בעשרות מטבחיים.

 המטבחיים, בית את להעביר דרשו: העיר
מהמקום. הסיום את לסלק

ש כך על העידו שונים סימנים ואמנם,
 קץ לשים סוף־סוף החליטו העיריה שלטונות

 ה־ כי הודיע לויט ד״ר זה. אומלל למצב
 חדיש מטבחיים בית להקים מתכננת עיריה

 ליד מולדת, בקרבת מחסני־קרור, עם ביותר,
 מרכזי, יהיה המיועד המטבחיים בית חולון.

 מועצות להשתתף יוזמנו בנייתו ובהוצאות
 תל־אביב עירית אחרות. מקומיות ורשויות

 קוקע הוקצתה כבר זה לצורך היוזמת• היא
 הלא בעתיד התכנית ?!ת להגשים ומקויב
 רחובות תושבי על יהיה אז, עד רחוק.

ב להתאזר ינאי ואלכסנדר בן־נון יהושוע
סבלנות.

חיים דרכי
עגל ע1ד*ב מ ה

 טוב. ידיד היד. בד יצחק המטוסים למכונאי
 ילידת לקלרה הנשוי אל־על עובד יצחק,

 ידידו בחברת אשתו עם לצאת נהג שוזייץ,
 מחלקת בוגר לוצקי, מקם למקצוע וחברו

 אורם המקצועי בית־הססר של המכונות
בשוזייץ.
 שפה היתד. הצעירות המשפחות לשתי

ל שהירבו ומקם, לקלרה ביחוד משותפת.
 שניהם בילו בד. מהתקופה רשמים החליף

היפה. בשודייץ
 לגלות החל התואר ויפה הקומה נמוך יצחק

 אשתו של המשותפת לשפתם קנאת סימני
 לרווחה: נשם והוא רב זמן עבר לא אך וידידו.

 בשזדייץ! השתלמות לתקופת יצא מקם ידידו
נסתיים. הרגיזו שכה הפלירט
 נתקבל אחד ובוקר שנה, מחצי יותר עברה

 נתבקשה בו קלרה, של ממשפחתה מכתב
 מולדתה. בארץ לבקרם ,הוריה על־ידי הבת
 כי אשתו, בנסיעת חשד כל העלה לא יצחק

 מקם שחברו לפני רב זמן תוכננה הנסיעה
להשתלמות. יצא

 החורף ערבי שעון. שר ;דייקנות
 הוא יצחק. על העיקו קלרה, ללא הארוכים,

 לבלות. עמה לצאת נהג זהבה, בידידתו נזכר
 לגור זהבה עברה מספר, שבועות לאחר

 חי בה הנעימה, התקופה יצחק. של בדירתו
 היתד, לא החדש'.־., ידידתו עם הקנאי הבעל

 אשתו זהבה היתה לולא כלל, עליו מעיקה
להשתלטות. שנסע מקס חברו של
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 לחי־ ליצחק גרמו יותר רבה אי־נעימות
 עזב הוא שכניו. של הבלתי־נעימות שותיהם

 לדירה זהבה עם יחד עבר עבודתו, מקום את
 שעון של בריקנות משם, בחיפה. חדשה

 שבוע מדי נוסעת זהבה היתר, שווייצי,
 מלאי־הגעגועים מכתביו את לקבל לביתה,

המשתלם. בעלה של
 יותר. גלויה היתד, יצחק, של אשתו קלרה,

 מקס, בידידו התאהבה כי לבעלה כתבה היא
 יצחק משותפת. בדירה בשווייץ אתו גרה
 הוא כי לאשתו הוא גם כתב לב, אומץ אזר
זהבה• עם בדירתם גר

 בין העמוקה הידידות כי נדמה היד, כאשר
 מפתיע. מקרר. התרחש תיפסק, החברים שני

 זהבה, את לאשר, נשא מאשתו, התגרש יצחק
 יחזור כאשר קלרה. את נשא מקם ואילו
 הם החבילה. תיפרד לא ארצה, השוויצי הזוג

ב יתחלפו ורק במשותף, לצאת ימשיכו
דירותיהם•

ים
הזקדו! גל•

 במרחק עמדה מתרחצים של גדולה קבוצה
 מישהו פרץ לפתע המציל. מסככת מטר 400

 הצילו!״ מציל, ״הצילו, היסטרית: בצעקה
 חבורת לעבר במהירות רץ המציל אהרונצ׳יק

 היכן ידע לא מהם איש אך המתרחצים,
הטובע. נראה בדיוק

 במהירות. שוחה החל למים, זינק המציל
 דבר, ראה ולא מסר כמאה שעבר אחרי
 אך טעות. של רגיל מקרה זהו כי חשב

 אהרונצ׳יק הבחין כו בת! עצום׳ גל בא לפתע
 מפרפרת כשהיא ,7ד.־ בת יחיאלי בשושנה

הכרת כלי נפול וראשה במים
 בעוז, התנפצו הגבוהים גליו סער, הים
 הטובעת. הילדה את למשות יכול לא המציל
 ברור סימן שפתיה, על קצף ראה לפתע
 מיד מצא הרב התמצאותו בחוש נושמת• שהיא
 כאילו הילדה 'את הרים הוא מקורית. שיטה
 לה לעשות החל בתחהת, משקלות הרים

 כשהגלים באויר, בהיותה מלאכותית נשימה
החוף. לעבר בעמידה אותו סוחפים

 צעיר אליו ניגש החוף אל בהתקרבו
 לעזור. יוכל אם שד-נל ההצלה, בפעולת שנוכח
 גבו על השכיב לשחות, עליו ציווך, המציל

 בנשימה המשיך חסרת-ההכרה, הילדה את
החוף. אל הגיעם עד־ מלאכותית,
 נאספו 'אשר המתרחצים, אלפי כשלושת

 אפשר הגה• פצו לא הילדה, בהצלת לחזות
 אהרונצ׳יק טיפל עוך כל זבוב לשמוע היה

 עמדה בפינה דם. נמלאו עיניה אשר בילדה,
 הוכתמה שמלתה רק הגה. פצתה לא אמה,

 מאצבעותיה, נזל אשר גדול, . דם בכתם
מהתרגשות. נשכה אותן

 חוזרת הילדה כי אהרונצ׳יק הרגיש כאשר
 שחזה • לקהל והודיע התרומם, הכרתה, אל

 רחש חיה.״ ״היא בסרם־מתח: כמו בעבודתו
הו את ליווה נרגשות במחיאות־כפים מלווה
 הילדה, אם יחיאלי, •יוכבד פרצה לפתע דעתו.

 חזי בקול ואמרה המציל את חיבקה בצעקה,
 הראשונה. בפעם אותה מדתי ״אני בכי:
השניה.״ בפעם אותה ילדת אתה

ה. י ל צ ר ה ב . ן ו ס ,54.בר־אל, אהרון א

 כאילו הצלה מקרה כל זוכר ומוצק, בריא
 מ־ יותר כבר שהציל למרות אתמול• קרה

 הוא כמציל, שנותיו בשלושים טובעים 3500
כולם. את זוכר

 השבע בת הילדה את הציל בו יום באותו
 המקרה אך התרגשות׳ מרוב לישון יכול לא

 בחוף שנתיים, לפני קרה יותר אותו שזיעזע
 למים. במרוכז נכנסה נוער קבוצת הרצליה.

ו במערבולת, נערים ארבעה נסחפו לפתע
טבעו. הנערים עזרו. לא המצילים מאמצי

 להעיד אהרונצ׳יק הוזמן המקרה אחרי
 פתרון לחפש כדי ממשלתית, ועדה בפני

 מירושלים חזרה בנסיעתו ההצלה. לבעיות
 לכתוב החליט הוא במוחו: רעיון עלה

המתרחצים. את ידריך בו ספר,
להי בלי. בלבד, העשיר נסיונו סמך על
 תדריך אהרונצ׳יק כתב זרים, במקורות עזר

 ר־הנסיון עת המציל {בטחון. התרחץ ממצד,:
 כתמיכה אחת פרוטת להציל אמנם הצליח לא

 השבוע יצא זאת למרות אך ספרו, להוצאת
הגדול. המציל של הקטן ספרו

אדם דרכי
ה סערה טי מב א ב

 את שנתיים, לפני לב, אברהם קנה כאשר
 קיבל בתל־אביב, 19 חיות פרץ ברחוב הדירה

 ירושה החדרים, לשלושת נוסף קודמו, מידי
 והאחות האח דיירי־משנה, שני בלתי־נעימה:

לוקץ׳. ומרים מנחם
 שנה, 18 מזה בדירה גרו אשר הלוקצ׳יב,

 לפנות נטיה כל גילו לא בחדרם, התבצרו
הימים. מן ביום אותו

 בעל־ בין היחפים התחדדו קצר זמן םוך
 הקללות, חילופי הדיירים. ושני החדש הדירה

 לרוב המ׳וזת התופעות ושאר בדלת דפיקות
ה בכל היטב נשמעו השכנים, סכסוכי את

רחוב.
 הסיכסוך, את שליווה נוסף, לחימה אמצעי

 למרחוק נדף אשר מבחיל צחנה ריח היה
 קצר, זמן תוך ד,מש.תף. האמבטיה מחדר
 בית־משפט לאולמי האמבטיה סרחון הגיע

בתל־אביב• השלום
 כאחות העובדת חיננית צעירה לוקץ׳, מרים

 מניעה צוד הגישה בעיר, מבתי־החולים באחד
 בסך פיצויים ממנו דרשה לב, אברהם נגד
 היא כדיירת־משנה. סבלה עבור ל״י, 200

 על לצוזת שמיר מרים השופטת את ביקשה
 את לעש.ת להפסיק השאר, בין בעל־הדירה,

 לשם להתפרץ לחדול האמבטיה, לתוך צרכיו
עירומה. מתרחצת שהיא בשעה

 בבית־המשפט בעדותה תור. לפי קיץ3
ה בחדר המכוון שהלכלוך האשד״ סיפרה

 לב נקט בו היחיד האמצעי איננו אמבטיה
להס לב נהג לדבריה מחדרה. להוציאה כדי
 השירותים, בחדרי מוחלט בחוסר־לב תגר
 הענפה משפחתו בני את לשם מכניס היה
 מדיירת־המשנה מונע בתור, זה אחרי בזה
לשירותים. לגשת האפשרות את

 לדבריו הפוך. סיפור היה לב אברהם בפי
 שהאח טען הוא לדייריו. מעולם .הציק לא

ה שעות עד בדירה להרעיש נהגו והאחות
לגברי הרי לליכלוך, אשר המאוחרות. לילה

ה1יבםר
 למדי נכבד חלק הלוקצ׳ים תרמו בעל־הבית,

ממנו.
 אמבט־ת־המריבד, על המאבק את למנוע כדי

 ריב־פחי־האשפה של חוזר למקרה מליהפך
ה הוציאה ברצח, נסתיים אשר גן, ברמת

 לתצאת עד זמני: צוו־מניעה שמיר שופטת
 לנקות הצדדים שני חוייבו הסופי׳ פסק־הדין

אחר. יום אחד כל התור, לפי האמבטיה את

שפט מ
ת אל ם ש ת

 אחא, פועלי של הגדולה השביתה בימי
 התמרמרות את מק״י ניצלה כשנה, לפני

בהש סוערת אסיפת־עם ערכה הפועלים,
 ה.אום בתום וילנסקה. אסתר ח״כ תתפות
 עלים־, פ, עשרות הכנסת לחברת ניגשו הנרגש

 במקום, שנכחה המשטרה, ידה. את לחצו
התערבה. לא

עש מתוך פועלים, שבעד, קיבלו למחרת
 שהאשימה מהמשטרה, הודעה לוחצי־היד, רות

 בלתי־חוקית. בהתקהלות בהשתתפות אותם
 השלום שופט בפני התביעה התבררה השבוע
הת שבינתיים אלא בח׳יפה. פרידמן אברהם

 חברי הינם השבעה מבין שלושה כי ברר
בוטלה. נגדם והתביעה מסורים, מפא״י

 פרקליטם טען הנותרים ארבעת להגנת
 הם פשוטה: טענה וקסמן, מנחם הצעיר,

 ׳ בלתי־חוקית, פוליט׳ת באסיפה השתתפו לא
מקצועית. באסיפה אם כי

 אסיפה ׳זאת היתד, התובע: לעומתו טען
 בד, תקפה והנואמת מאחר מובהקת, פוליטית

 פ,ליטית אישיות שהוא העבודה, שר את
 אם השופט, שאל כאשר אולם הדעות. לכל
היס באתרים מודרכים סיורים לאסור יש

 נגד ;התריע המדריך עלול שבהם טוריים
 ידע לא אלה, למקומות הממשלה אי־דאגת
להשיב. התובע

זוכו. הארבעה

ם סיפור• בדי
 ינובסקי, נחמן אחרי רדף חודשים במשך

 מדי־יום סיוט• אלנבי, ברחוב בדים חנות בעל
ו הבו בחבילות חורים מוצא היה ביומו

לת ניסה שוא7 בחנותו. המונחים בבגדים
 המשיכו החורים המסתורי, המחבל את פוס

בדייקנות. להופיע
 שעושה מי את לתפוס יכולתי רק ״לו

 אותו גוזר ״הייתי ינובסקי; רתח זה!״ את
במספריים!״

 לו עונה היה אדוני,״ עכברים, ״אלה
 שעבד הזבן שמואל, בן עזרא בידענות
מוזר. חיוך ומחייך בחנות,
 את לבער ביקש העיריה, אל פנה נהמן

 ה־ פועלי סחורתו. את המקלקלים ד,נברנים
 ולא פיה על החנית את הפכו באו, עיריה
 חיטאו בטחון יתר7 אחד. נברן אפילו מצאו

בגאז. המקום את
 אחרי גם להופיע, החורים המשיכו כאשר

 במקום נחמן השאיר העיריה, פקחי ביקור
ל וגבינה. לחם עם ומלכודת מורעל נקניק
 שכב הפנות באחת עיניו: אורו בבוקר מחרת
 מובס אויב התגלה יום כעבור מת. עכבר
מ נשמתו את שנפח ענק, עכברוש נוסף:
לדלפק. תחת

ש קיווה הסוחר חופש. ימי ארבעה
 המשיך האלמוני המזיק אך האויב, את חיסל

 חשד, עלה בעל־החנות של בלבו בנגיסותיו.
 מ,יק על־ידי דווקא לאו נגרמו שההורים

ע,רא. הזבן את לחקור החליט הוא ארבע. על
 החורים, להופיע שהתחילו לפני קצר זמן

 ירא ע עובדו. עם מר ויכוח לבעל־העסק היה
 ליום לירות ארבע בסך שהמשכורת סבר

 מאמציו, עבור מספיק גמול מהווה איננה
העלאה. דרש

 ושאלת השכר, את להעלות סירב בעל־הבית
 ״שמא שנית. מאז הועלתה לא המשכורת

 הרהר זאת?״ בדרך בי להתנקם מנסה הוא
ן. נסי! לערוך והחליט הסוחר,

 ימים!״ לארבעה חופש ממני ״אתר,.מקבל
 ניצל הזבן עזרא. את אחד יוט - הפתיע

 השמיים. מן שבאה המתנה את בשמחה
 בחופשה, ע,רא שבילה הימים ארבעת במשך

 הסיק יגובסקי נוסף. חור אף הופיע לא
ל עזרא הובא אך ואמנם, המסקנות. את

 כירסום כי והודה נשבר במשטרה, חקירה
 שכרסמה הנקמה פרי אלא היה לא הבדים

• בקרבו.

ל שראל כ י
ה פרישה שד ל
 בתעשית ?התחרות התחייר תןן״ש

קוטל־העשבים, ייצור .ראשע: פריט הפרטית•

♦-,־1869 ומנגלס,מזו!


