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ם 10 מי ם 11ב- י מלי נ

 ארצגגז י1שג
חז שת־י ז  ד\

! ארבנו גג בגי ר  ת
ה ש ב ר ם א י י  א

 שרים ודגזש
נשו יגדגזגגז נ

 עם נעימה בחברה נשכח בלתי יופי של
 סדר ליל מומחים, של והדרכה הרצאות
 ונשף ריקודים ובידור, קונצרטים מסורתי,

 א/ק הצף, במלונך מפואר
 וב־ המעולה הצרפתי במטבחה הידועה

האדיב. שירותה
 אצל וההרשמה המלאה הטיול תוכנית

 החברה: במשרדי או שלך הנסיעות .סוכן
 66299 טל. ,94 אלנבי רחוב תל־אביב,

4366 טל. ,82 העצמאות דרך חיפה,

! יש חד
ת — עין מרהיבת סלון פינת  כפולה פינה ספ

ת או רס ת — סלוני ושולחן כו חדישות דוגמאו
ט ה ת ר ך א ת ר י ל 1963-ל ד צ א

אושינסק׳
56 הראל רחוב תל־אביב,

 אוכל חדרי . שינה חדרי • מודרני ריהוט
האדריכלים. מיטב על־ידי מעולה בביצוע

בילד את בדאון החנות •
 עשיר מבחר עבורכם הכינה לבדים
 חמים צמר אריגי של ומגוון

 ותוצרת הארץ מתוצרת ונעימים
ן החנות חוץ. ו א ר ד את ב ל י  ב

 (טלפון 43 בנימין נחלת מתל־אביב,
ה הבד את לכם מבטיחה )64005
 והנאה האלגנטית לחליפה מעולה
ביתך. ולבני לך ביותר

ה ועונת הגיע בשבט ו ט״ ס
 בקט־ מגן־רוח התקינו החלה, טיולים
 מ־ ם ח נ מ המומחה אצל נועכם

לעצמ הבטיחו .82 הרצל תל־אביב,
 זוגכם בת עם ובטוח נעים טיול כם

 אצל בקטנוע רוח מגן התקנת על־ידי
ם ח נ לבריאותכם. הדואג מ

אה בריאות הנ  ו
 שומן! ללא
 פשוט נקוי

פורצלן. כבצלחת

1ן׳ע7^ 7
14

במדינה
)11 מעמוד (המשך

 היה לא הפלא ולמרבית — מתמדת רת
 התחדשה ששוב עד בדלק. מחסור שום

 מי אל המיפעל מנדל ידע הפעם הנזילה.
ל פנה ר,חידה, את שפתר אחרי לפנות.

חיפה. משטרת
לקח. מאירסון - נתן מאירסון

 ראו הדלק מיכלית אחרי שעקבו השוטרים
 מאזוט, של מיטען לתוכה שואבת היא איך

 בחדרה. מאירסון חיים של הדלק בתחנת
 מיטענו עם נסע תעודת־משלוח, קיבל הנהג

 הדלק, למחסן בהגיעו הסמוך. הנייר למיפעל
 הגדול, דמיכל אל מיכליתו את חיבר

 קיבל המיטען, מן חלק רק הוא רוקן אך
 הכמות על קבלה המחסנאי מידי זאת למרות
כולה.

 לו ציפתה המפעל משער יצא באשר
ה מחיפה. הבילוש מחלקת של המכונית

 מאירסון לחיים השייכת למחצבה נסע נהג
 המאזוט, יתרת את שם רוקן בכרכור,
הסיד. תנורי להסקת
 אחריו הבלשים. על־ידי נעצר זה ברגע

 האחראי והמחסנאי עצמו מאירסון נעצרו
 הסתכמה ראשון, אומדן לפי הדלק. על

 בקרוב אלה שנים במשך המאזוט נזילת
ל״י. מיליון לרבע

״יגידו ״שלא . . היתר, מאירסון, עבור .
 האמיד, הפרדסן גבו. את ששברה אבן זו

 חדרה, של הראשון ראש־ד,מועצה של בנו
 הוא מצליח. אדם הסימנים כל לפי היה
 אלא ובפרדסיו, הדלק בתחנת הסתפק לא

ב לפאטיפונים בבית־חרושת הון השקיע
חיפה.

 אותו שגררה גרועה, השקעה זו היתד.
 בחובות, הסתבר הוא סוף. בלי להפסדים

 תחנת את מכר הוא פשיטת־רגל. סף על עמד
במר הגדול הבית את פרדסיו, את הדלק,

המוש היווסד מיום אביו גר בו חדרה, כז
 חדרים בשני להתגורר עבר לבסוף בה.
חותנו. י אצל

 כי יגידו ״שלא בשקט: נשא זה כל את
 עד אמר. הרגל,״ את פשט מאירסון חיים

 ומאז — המאזוט בעיסקת כחשוד שנעצר
 יותר הרבה דברים בחדרה עליו אומרים

חמורים.

אדם דרכי
ם בין ד ו א ר ב ח ל

בית של מחדר־השיקוף שהוצא האיש
מחלות־ למחלקת והועבר בילינסון ד,חולים

כפעולה מיימון
— בחשיכה זוגות לגבי פועלת ״הפיסיקה

ל שהובאו החולים אחד היה לא פנימיות,
 אדם זה היה לצילום־רנטגן. או בדיקה

 עסק עוד לפני־כן, דקות כמה אשר נוביצקי,
עוז בתור כרנטגנולוג, השיגרתית בעבודתו

 מנהל־המחל־ סלינגר, הנם פרופסור של רו
 לאותו עד כסידרה, התנהלה העבודה קה.
עוז כלפי בריתחה הפרופסור קרא בו רגע
י רו: ד ו ה י ״ ״ ! ב ו ק ר

 בהרבה בכית. במו ככית־החולים,
ש אחרי לעמוד, נוביצקי היה יכול דברים

 משום דודקא אך הנאצים. מוראות את עבר
מה למעמקי־נפשו. עד מהביטוי נזדעזע כך

שפר לכך פרט ידוע, לא מכן לאחר שקרה
 נוביצקי נתקף בעקבותיה חריפה, מריבה צה

בבית־החולים. אושפז בחולשה,
שיש גרמניה, יליד לפרופסור, גרם מה
ה פרצה מדוע כזה? חריף בביטוי תמש

 שהצריך נוביצקי לאדם אירע מה מריבה?
אישפוזו? את

 מיד לחופשה שיצא סלינגר, פרופסור טען
 לאתיקה שייכת ״ולפרשה המיקרה: לאחר

 הנהלת לבין שביני עניין זהו המקצועית.
ל שתמצא בצורה תגיב אשר ,בית־ד,חולים

נחוץ.״
 נוביצקי אדם גם תלה התמיהה, למרבית

 ״אני בניחותא: ציין בהנהלה, יהבו את
 ואני בבית, כמו בבית־ד,חולים פה מרגיש
 ההנהלה. על־ידי תסופקנה שתביעותי מקווה

 מוכן אהיה בקשתי, את ימלאו לא אם רק
 פרט לא תביעותיו, הן מה הכל.״ לספר

נוביצקי.
 קיוד שלא היחידים שמטפל. מי יש

 שלא האנשים חזקא היו מלמעלה, לישועה
 העובדים: אחד סיפר בקטטה. מעורבים היו
 עובדי בקרב העניין. בכל שמטפל מי ״יש

 פרופסור על התמרמרות שוררת המחלקה
 כי המכריזים עובדים אפילו יש סלינגר.
ל הפרופסור יחזור אם בשביתה יפתחו

עבודתו.״

ב ה א מ ,העירו! ה
 היה לודרונה ז׳ואן, דון היה לסביליה

 ולנתניה ואלנטינו היה להוליווד רומיאו,
מיימון. יוסי את יש

תוש כל כמעט אך צבעי, הוא במקצועו
 החסון )23( הצעיר את מכירים נתניה בי

 השרון. עיר של המקצועי כמאהב והמזוקן
 רצים הזאטוטים מדרכו, סרות הנערות
קרי אחריו קוראים המוניות נהגי אחריו,

ב לפעמים מתערבת והמשטרה גנאי אות
דירו את הלבין שיוסי בעלים עם תגרות
יחד. גם פניהם ואת תיהם

 על מימיו ישב שלא טריפולי, יליד יוסי■
 של חבילות בכיסו מחזיק לימודים, ספסל

 לכיבושיו. ניצחות הוכחות ד,מהתת תמונות
 נראה בכולם הסוג. מאותו הן התמונות כל

 נערה זו תמונה בכל אך מנשק. יוסי
אחרת.

 יכולות לא ״הבחורות מצב. לכל חרוז
 ״וזה העירוני, המאהב מסביר בפני,״ לעמוד
מכשי סגולותי בחרוזים. מדבר שאני משום

 בחורה כל ואז חרוזים לייצר אותי רות
 לי יש חבר. לה יש אם אפילו בפני, נכנעת

 למשל, הנה, בחורה. ולכל מצב לכל חרוזים
 אומר אני הנמוך מהסוג בחורה זאת אם

כוב בלבד סוגה בני ומטופשת ,יפה לה:
 חמודה ,כה אז: אותי דוחה היא אם שת•׳
 כי — רוצים אותך כולם לא אך את,

 ואם קוצים.׳ של עטיפה עטוף הנאה גופך
,הפיסיקה אז: ידיים׳ ,בלי אומרת היא

בפעולה מיימון
— נופלת נימוס מחיצת —

חעולם


