
 נרשמו לא לירות ברבבות תרומות :■
 — רופא להזמין הרוצה ישיש בספרים,

דמי־הסבמה לשלם חייב
מצפון. יסורי וללא נחושה במצח במעשיה

 הרשיון,״ את לחדש שסירבנו ״למרות
 את ביקשנו ״לא הסעד, משרד דובר אומר

 ראשי את לשכנע מנסים אנו הבית. סגירת
בטוב.׳״ המוסד

 השמצה
והתקף־לב

 לדיירים לספק תובע הסעד שרד
 ולשפר אם־ביח, למנות ארוחות־ערב, (*■/
 הוא כך נוספים. רבים בפרטים המצב את

דבר. פועל ואינו שנתיים, כבר תובע
משמשת הסעד משרד של זו התנהגות

מו אולשנסקי צבי היה לסנדלר, בניגוד
 גן־העדן על יותר מלאים פרטים לספק כן

.89 אלנבי ברחוב
 אולשנסקי סירב המוסד, כמנהל בתפקידו

 שביו״ר סנדלר, של שיטותיו את להשלים
הת הוא שלו. הבוס למעשה היה ההנהלה

מג של לאי־רישומם הזקנים, להרעבת נגד
 התנאים למיכלול התרומות, בספר רשים

עו לסלק ביקש כאשר בא הסוף במקום.
סנד המוסד. מזקנות לאחת שהרביצה בדת

ו קם ואולשנסקי זאת, לאשר סירב לי
התפטר.

 ושומר־ אדוק יהודי הוא )58( אולשנסקי
הגיע הוא וכסוף־שיער. גבה־קומה מיצוות,

 להמשיך המוסד להנהלת ירוק אור כמובן
בדרכה.

 ליחס היחידי, ולמעשה העיקרי, האחראי
ה יו״ר הוא ולזקנות, לזקנים המחפיר
 ביד במוסד השולט סנדלר, שלמד, הנהלה,

 רק מהווים האחרים ההנהלה חברי ברזל.
מסכי שאינם ביניהם יש אם גם קישוט.

מעי הם אין סנדלר, של שיטותיו עם מים
ב לביקור מגיעים הם נגדו. לצאת זים

 במשרה תה שותים בשבוע, פעמיים מוסד
הביתה. וחוזרים
 מאיר מהם, אחד כשנה, לפני העז, כאשר
 את זה הפעיל סנדלר, נגד לצאת שולמן,
מוחצת. ביעילות — שלו הטרור שיטות

 את רצחו הנאצים משפחה. ללא לארץ
ו אחיותיו ארבע את גם ברוסיה. הוריו

נכדיו. 14 את גם גיסיו. ארבעת

גיבור______
ברית־המועצות

 הצטרף הוא רוחו. את מוטטו לא הם ך ^
 24 פוצץ חבלנים וכמפקד לפרטיזנים,

 תחנות־כוח עשרות הוורמאכט, של רכבות
 לו העניק אלו גבורתו מעשי על וגשרים.
 חמישה ברית־המועצות של העליון הסובייט

גבורה. עיטורי

סנדלר, שלמת במרכז: אבות. בית הזקנים מושב של ההנהלה חבריוושנעים
ההנ חבב׳ שאר בו. המתרחש לכל והאחראי במוסד, השולט האדם

רעבים. וזקנות זקנים תשעים מצויים סנדלר של בשליטתו ייצוגיות. דמויות אלא אינם הלה

 ששולמן הצהיר ההנהלה, בישיבת קם הוא
 מכתב שלח המוסד, זקנות עם יחסים קיים

שולמן. של - לבתו השמצה
ל המזועזע שולמן חזר הישיבה, לאחר

ונפטר. בהתקף־לב לקה ביתו,

 לזקנים
מכות

 סירב הוא דיסקרטי. אדם הוא ר נדל
 כתב של לשאלותיו תשובות כל לספק 0

״ה יחידה: בתגובה הסתפק הזה, העולם
 אתה בהילטון. כמו חיים אצלנו כאן זקנים
 טוב כך כלי אוכל ולא גר לא שלך בבית

שלנו." הפנסיונרים כמו
 המנהל אולשנסקי, צבי היה לולא לדבריו,

 היה לא על־ו, מלשין המוסד, של לשעבר
 מוכן ״אינני במוסד. בנעשה מתעניין איש
ש הפרטיים העניינים על הסבר כל לתת
 כיצד בלבד שלנו עסק ״זה הכריז לנו,״
ו התרומות את בספרים רושמים אנחנו

 לשאול חוצפה ממש זה שלנו. המגרשים
לזקנים.״ גן־עדן זה כאן כזה. דבר

 העיטור בלבד. ארבעה עמו הביא לארץ
 של הזהב כוכב — שבהם הנכבד החמישי,

 ברוסיה. נשאר — ברית־המועצות גיבור
 אולשנסקי עלה המלחמה לאחר מיד שכן

 זהב,״ גרם 30 שוקל הזה ״הכוכב לישראל.
 כדאי לא כזאת כמות ״בשביל הוא. מחייך

 לרוסיה.״ ולחזור עצמי את לסכן לי
 הנאצים, לעשות הצליחו שלא מה אך

ש לאחר הזקנים. מושב לו לעשות הצליח
כ בייאוש, עזב בסנדלר, ממלחמתו נואש
לגורלם. הזקנים את מפקיר שהוא

 את חיזקה רק אולשנסקי של התפטרותו
 כמנהל, נתקבל, במקומו סנדלר. של שלטונו

ש מרוסיה, חוש עולה אויספרסר, צבי
ב הנקיון על להשגחה מוגבלת סמכותו

 אין — והמשרד המטבח בנושאי מוסד.
ה הבום בלעדית שולט שם ורגל. יד לו

אמיתי.
אוכל

חלודות מצלחות ¥
:אודשנפקי ספר **

לפנסיונרים מחלקים ״בארוחת־בוקר

 בית הזקנים מושב מדיירי ,80ה־ בן שילדין אברהםבשולחן ״אוש
 וחוסר אווירוז־ייאוש בתל־אביב. 89 אלנבי ברחוב אבות,

המו ממשיך רשיון, לו להעניק מסרב הסעד שמשרד למרות המוסד. את אופפת חדוות־חיים
והישישות. הישישים של לעזרתם שייזדעק בארץ ממשלתי או ציבורי גורם ואין לפעול, סד

 מברודוקטים גבינה. וקצת חלב, ביצה, לבן,
ב ארוחות: ארבע לאכול צריכים הם אלו

 וארוחת־ ארוחת־ארבע ,11 בשעה בוקר׳
ערב.

 חינדה עם שלמות מלחמות מנהל ״הייתי
 לזקנים שתיתן במטבח, השולטת ארונוביץ,

 חמש. במקום שש — לשבוע נוספת ביצה
 לתת המאמצים כל את עשתה מצידה היא,
אוכל." שפחות מה להם

ל הזה העולם כתב מדווח
 ראשונה מנה לארוחת־צהריים. הצטרפתי

 מנה לעגבניות. זכר עם מלפפונים סלט —
 תפוחי־אדמה. מרק כפיות כמה — שנייד,
גמרנו.

ה מוחלדות. פת בצלחות מוגש האוכל
 גדולות. שימורים קופסאות מתוך נמזג מרק
 כל על יש מאידך מלאכותיים, פרחים אבל

שולחן.
 אויספרסר, לי מסביר ששי״ יום זה ״היום
 בגלל חלשה, קצת ארוחת־צהריים המנהל.
 שמת־לב אגב, דרך דגים. מגישים שבערב

בחדר־האוכלי״ כאן לנו יש יפה ספריה איזה

 שאין ״למי
רעב״ - כסף

 את משקיטה אינה היפה ספריה ן־י
 :82ה־ בן שפטר אברהם של רעבונו | (

 אומר כזר״״ דבר לאכול יכול לא ״אגי
הסלט. על ומצביע הוא

 לשולחן חבריו של רעבונם את לא גם
ש בורגמן, ולאה הרץ אברהם שפטר, של
 בוער הזה ״הסלט במזון: הם גם נגעו לא
לאה. מתלוננת בבטן," לי

 שמקבלים האוכל עם לחיות ״אי־אפשר
 העובד מנוח, צבי לי אומר בחדר־האוכל,״

שנה. 25מ־ למעלה נקיון כפועל במוסד

 ברעב.״ סובל כסף, לו שאין ״למי
משלשלת גולדובסקי, פולה המלצרית,

)34 בעמוד (המשך

־:;,־״״״: במיטה ייאוש
או שתקעו במקום שעות לשבת שיזמן טל

להשכיבה. המוכן במוסד איש אין אך תה,
......................................... - 91_____________- ־11


