
 מבריק מכל לאורווה, נכנסתי בסדר. היה
 עמד בקצה בבית־מרקחת. נמו מנקיון,

 ■תפר היו בפנים אותו, פתחתי פריג׳ידר.
 רד של הקאנטים את בדקתי אז אבל זים,

 בשר פרודי גיליתי באצבעותי, פריג׳ידר
 ברור היה בפרצוף. לי צחק הוא טרי. ודם

שחי שם שחט הוא יום אותו בבוקר כי לי
 דבר. להוכיח יכולתי לא אבל שחורה, טה

ערכ לחופש, יצא כורזין ד״ר כאשר ואז,
או ותפסנו בלתי־צפוייה, פשיטה עליו נו
חמו של גדולה כמות שחיטת באמצע תו

רים.
 אמר הוא מהחופש, חזר כורזין ״כשד״ר

 אל זמן, הרבה לעבוד רוצה אתה ,אם לי:
אמיץ.׳ כל־כך לי תהיה

 כורזין ד״ר ביפו. קורה היה דבר ״אותו
 לקחת יש מתי מראש, שבוע מודיע היה

 יום באותו ■ביפו. מבתי־חרושת דוגמאות
 הכל — פלא וממש לאיזור, ניגשים היינו

 להמשיך. היה אי-אפשר כך ונקי. מבריק
המחל את ועזבתי אחרת, עבודה מצאתי

הווטרינרית.״ קה

המעגל
נסגר

 צוות־המשי- חקירת של הסופי שלב ך*
 הוכחות כבר הצטברו כאשר מה, ■1

 החיפוי בעניין כורזין ד״ר של חלקו בדבר
ל ואספקתו ה״שחור״ הבשר סוחרי על

 הזה העולם למערכת המישטרה פנתה צרכן׳
ש עד החומר, פירסום את לעכב בבקשה
בפרשה. חקירותיה־שלה את היא תשלים

 לד״ר כשוחד שניתן סכום-כסף ואמנם,
בביתו. לאחר־מכן ונתגלה סומן, כורזין
ה המחלקה מנהל כורזין, יעקב ד״ר

ב נעצר תל־אביב, עיריית של ווטרינרית
 רד הבשר מסוחרי שוחד קבלת אשמת

״שחור״.
נת כורזין ד״ר של מעצרו לאחר יומיים

 כמנהל רויזמן בנימין ד״ר הווטרינר מנה
 לאחר ימים שלושה הווטרינרית. המחלקה

 בנימין ד״ר קיבל החדש לתפקידו שנכנס
 צויינו, במכתב אנונימי. מכתב רויזמן

 ומעשיהם תנועותיהם מדהימה, בדייקנות
היום. שעות כל במשך משפחתו בני של

היל של.גן שמו בו צויינו השאר בין
 מגיע הוא בה השעה הבן, לומד בו דים
 המיכתב ממנו. יוצא הוא בה והשעה לגן

 ״יעשה הדוקטור אם כי באזהרה נסתיים
ולבני־מישפחתו. לו יתנכלו בעיות״,
ה בבית מתקבלים החלו המכתב לאחר

רוח. באותה אנונימיים, טלפונים רופא
 להסתיר מצליח אינו רויזמן בנימין ד״ר

 ״האנשים לדבריו, חרד. הוא דאגתו. את
״שחו משחיטה בשר במכירת העוסקים

 הם וחמורים, סוסים בשר ובמכירת רה״
 טוב פחות לא המאורגנים אלימים, אנשים
בארצות־הברית.״ המאפייה מאנשי

לד׳׳ר כוח יישר
רויזמן בנימין

 ד״ר של ידידיו מפי שנודע אחר ך■
ש האנונימיים האיומים על רויזמן /

 הוא נכונים. אלה סיפורים אם נשאל קיבל,
 לפרסם שלא מאד וביקש בחיוב, השיב
ש אמרנו רק דבר, הבטחנו לא זו. ידיעה
 הרצינות. במלוא הבקשה את נשקול
 משום דווקא זאת׳ לפרסם החלטנו לבסוף

רויזמן. לד״ר הרבה הערכתנו
 את להבריא המסוגל האדם הוא לדעתנו,

הווטרינרית. המחלקה
ו ניכבד בתפקיד מחזיק רויזמן ד״ר
 את בתקיפות לדרוש עליו ביותר. חשוב
 דרישה תל־אביב. מחוז מישטרת עזרת

 העובדות, מלוא הצגת תוך מצידו, תקיפה
שב מה־גם בסירוב, להיתקל תוכל לא

 תל- מישטרת התבלטה האחרונות שנים
לחי מוצלחות פעולות של בשורה אביב

מרחו הביריונות ולביעור קיני-פשע סול
הכרל. בות

 להושיט החייב הנוסף האדם
 הוא רויזמן דד״ר תמיכתו מלוא

 (צ׳יץ׳) שלמה החדש, ראש־חעיר
 שראש־העיר העובדה עצס להט.

 של המישפט לתוצאות המתין לא
 בירור ערך אלא כורזין, יעקב ד״ר

 שר־ למנחס והורה ויסודי, מהיר
 העירוניים, השירותים מנהל מן,

 כראש רויזמן ד״ר את מייד להציב
מעי כורזין, ד״ד במקום המחלקה,

ב פועל החדש ראש־העיר כי דה
ובתקיפות. מהירות

 מנגע תל־אביב של לטיהורה הרגע זהו
השחורה. השחיטה

1908 הזה העולם

השיט מחזלתפפק
המיליונר את מסדרים

 בעיתון הבאנו אחדים שבועות לפני
 של רדיפתו סיפור את )1904 הזה (העולם

 משה דיסקונט בנק וממנהלי המיליונר
 איתן עורדהדיו חתנו את גייטר, בנו

צקי  במוסד, לאישפוזו גרם כיצד ,ל
ב וגילה משם, הצעיר החתן ברח ■וכיצד
חותנו. של מעלליו את רבים

היה אי־אפשר הסיפור, נכתב כאשר

בשקט. לדרכם ייפרדו וכך כספו,
היס בצחוק פרץ מכיסאו, זינק גיטר

!״בביית־המיישפט ״ניפגש ואמר: טרי
 חתנו, עם גיטר של המיוחלת הפגישה

 המיליונר־ ■אד תתקיים, אמנם בבית־הדין,
אחד: מעניין פרט אז ידע לא העריץ
 איתן של שיחתו אחרי אחדים ימים

 לאסיפה זומנו דקנטי, דניאל עם לצקי
 דיס־ בנק של הארצי הוועד נציגי מיוחדת

העניין. לבירור קוננו,
ה בפני הועלה לצקי איתן של עניינו
 שקולה, ידידותית שיחה לאחר נציגים.

 להחזיר דמוקרטית־למופת, בהחלטה סוכם,
 המנהל, של חתנו הצעיר, עורך־הדין את

 הבנק, של המישפטית במחלקה לעבודתו
 הלוי יהודה ברחוב שלו המרכזי בסניף

בתל־אביב.
באפריל. האחד החזרה: מועד
 במאבק- ינצח מי לראות רק נותר עתה

 הצעירים, של הדמוקרטיה — האיתנים
 יוה- הצעיר עורך־הדיו של לצידו העומדים
 של השרירותית החלטתו או כישרוני,

? המנהל־החותן־המיליונר בעל־המאה,

גנב
לצקי איתן
חותניס מסדרים

 השתלשלות־מאודעות איזו לנחש אפילו
בעיקבותיו. תבוא מדהימה

 לעבודתו לחזור לצקי איתן כשביקש
 שנית מאז יעובד הוא ■שם דיסקונט, בבנק
שב כל עושה חיותנו כי לו הסתבר ,1963

 ומי לעבודתו. יוחזר ■שלא על־מנת יכולתו
הגדול? המנהל־החיותן נגד שיקום הוא

 פיאטריס בישרה שבינתיים מה־גם
לבעלה, לשעבר) (גיטר .לצקי ״כיקסי"

חגיגית: הצהיר הזועם אביה כי
יע לא שיאיחין לכך אישות אדאג ״אני

 יודעת ואת בארץ, מקום בשום יותר בוד
משיג!״ אני רוצה, שאני ימה שכל
 תעזוב שבתו גם להשיג גיטר הצליח כך

 השלוש, בת ילדתה עם ותחזור, ביתה את
בעלה. עם עוד תתראה לא הוריה, לבית

כ לצקי ■איתן השבוע שהגיש בתביעה
 עורכי־הדין באמצעות ואביה, אשתו נגד

בי צבי לוי ג כי לצקי טוען ׳לידסקי, ו
 חשבון דיסקונט בבנק היה ולאשתו ליו

 בניידיות־ערך, היה בו ■שחלקו־שלו ,■משותף
 שהה בה בתקופה פתאום, נעלם הכסף וכי

איך. בידור לא במוסד,
ויה־ בני־הזיוג, של משותף כסף זה היה
 שבעלה העובדה את ניצלה הצעירה אשר,
 דבר לומר יכול ואינו סגור במוסד שוהה

לזכותה. הסכום כל את ומשכה בעניין, 1
 עלה ■מהמוסד שברח לאחר כשבועיים

 לבנק ניגש הוא רעיון. איתן של ■במוחו
 רקנטי, דניאל עם לשוחח דיסקונט,

 גבר הבנק, להנהלת גיטר של שותפיו
לגופם. דברים הבודק שקול,

 ובה עיניים, בארבע התנהלה השיחה
 הנוכחי מעמדו מהו רקנטי את לצקי שאל

לעבודתו. לחזור יוכל והאם בבנק,
 את קלט בשקט, האזין רקנטי דניאל
 בכך אך מסוייג. באורח והגיב הדברים

העניין. הסתיים לא
 לצקי איתן הלך האחרון השישי ביום

לה אחרון בניסיון חיותנו, של למישרדו
 מחוץ כלשהי, מכובדת פשרה לידי גיע

ש לו הסביר הוא בית־המישפט. לכותלי
 לפיתרון בעיורכי־דין בשימוש טעם אין

 ש-^י מבקש הוא וכי מישפחתיות, בעיות
 אם גם אפל הביתה. יחזרו וביתו אשתו

את לו שיחזיר מבקש הוא הרי — לא

וכעלה צוורן ברוריה
כלבים מחפשים

 ה־ הציפורניים את ליה וצובעים מטיקה
מבריק. בלק הפעוטות כלביות
 ברוריה ■מבדידות. סובלת לא גם ■והיא
מקום. לכל איתר, איותה לוקחת
 ישראל החייט ■לו לקח למשל, כך,

ב ■שלו, הקבוע יום־התופשה את צוורן
 ׳עם הלכה ברוריה יואילו שעבר, שני יום

 לבלות ליבי, ■ועם רב־חובל, שהוא אחיה,
בפיאנו־בר.

כל- בשביל בילוי לא זד, פיאנו־בר אבל

דל<ה
ווזג<רוש<ו

 שדליה בזמנו לכם שסיפרתי זוכרים
ה חוזרים אשרוב ומישה פרידלנד

? לתקופת־ניסיון שלהם, לקן ביתה,
ניכשל. הניסיון איפה. אז

ה על דובר שבה ׳תקופה אותה בעצם
ה ליה הסתובבה ניסיון, ה ל שחק1 ׳מס; ב

■מישה, של החדשה וידידתו הבימה נית

ליב■ אח
 בעולם. ביותר האהוב הדבר היא •לובי

כלומר. צוורן, ברוריה על
 <ומ־ האנרגיה, ■ממשבר מושג אין לליבי

 הדוהר יוקר־המיחייה וממדד ■מילחמות,
מעלה. כלפי

 שלה, כרית לה שיש רק יודעת היא
פר סרוגה ■ומלתחה משלה, ׳ושמיכת־פוך

 וש־ האחרון, צו־ד,אופנה לפי לגמרי, טית
 עם כבדי־עוף, בדרך־כלל זה ארוחת-ערב

 טוב ושבלילה טעימות, ■תוספות מיני כל
הזו במיטה לברוריה, ישראל בין לישון

 על בליקוקים בבוקר אותם ולהעיר גית,
המצח.
 שחיי־כלבי פעם אף ידעה לא גם ליבי

 ? משהו לה חסר יש, מה- רע. דבר זה
 לבנה כלבת־פודל שלהיות רק יודעת היא

 לא- תענוג זה צוורן ברוריה אצל קטנה
קוס* לה עושים אפילו ולפעמים נורמלי,

!

פרידלנד דליה
בנאומים מתנחמים

יחד. לגור דירה, מחפשים שהם וסיפרה
 כאלה, במיקרים לפעמים שקורה וכמו
 הפעם. צדקה הידידה -שדווקא הסתבר

 ברמת־ דירה להם מצאו ■ומישה בלהה
יחד. לגיור ועברו אביב,

 הארץ, את דליה עזבה שעבר בשבוע
כ המגבית, מטעם למסע־הרצאות נסעה
הצפויים. הגירושין לקראת הכנה

 גירושין אלה יהיו דליה שאצל אלא
 שלה, דומן־הניחומים גם כי ו״גירושין,״

בתקו מסיויים איש־צבא עם ניהלה אותו
בי הסתיים מבעלה, הקודמת פרידתה פת

נתיים.
הדבקים. ונפרדו

נעל זה מה הקטנה. נעלמה פתאום בים.
לגמרי. — מה

 והקימה העשתונות, את איבדה ברוריה
שמי הסתבר מן־הון־להון אבל מהומה.

י?ןנ״ נהג־יהמונית-לשעבר, את דאה שהו
 בעיסקי כיום העוסק קרייזנר, קל׳ה

 בזרועותיו, אותה ■מחזיק כשהוא קרקעות,
 לא כולו הפיאנו־בר בכל זמן־מה. לפני
ושריד. זכר לזוג היה

 בדמ־ פרצה היסטריה, חטפה ברוריה
 עד זה, עם שהולך מה ובכל עות־אימים

 נסע, שיענקל׳ה לה סיפר טוב שמישהו
.77 למועדון הכלבה, עם

ו הרב-חובל האח את ברוריה לקחה
 בזעקות־שבר נכנסה, דחוף. ,77ל־ נסעה

 ■את מצאה הירקון, רחוב כל את שהחרידו
שי לא שיכור, כלוט. שיכור יענקל׳ה

לומר: ידע בכל־זאת כור,
 דבר מכיר לא ליבי? זה ימה ״ליבי?

כזה.״
ויצאו. חף־מ&שע, באמת שהאיש ראו

 על הדב־חובל, הבחין פתאום יצאו, רק
 החונות, המכוניות אחת של אדן־החלון

 יושבת כשהיא ההבניה, ליבי ישל בדמותה
כהר הנוף, על ומשקופה שם בנחת לה

$קבוע. המקום סן גלה,
 אך יענקל׳ה. של 'מכיוניתו 11. היתה

 להישבע מוכן • היה היום, ל-^זרז■ הוא,
 לו אין כלום, זוכר שאינו לו .^קר.;בנל<
ו מושג  ומי אליו, הגיעה איך ליבי, זה מ
שלו? למכונית יאותה הכניס בכלל
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