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 הרומן אך זולזטר. של ארבעה מיספר

 בינתיים הגיע לא הוא סודי• עדיין הזה,
הסישפט. לבית
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 כשמדובר נערם, החוק שילמון

בתל־אביב עיתון״יומי בעורך
 יומי עיתון עורך הוא צאנין מרדכי
 הוא אקשטיין יעקב לעצסע־נייעס. באידיש,

ב בבתיהם שכנים שניהם רואה־חשבון.
 כשמדובר אבל בתל־אביב. שטריקר רחוב

 שעורך תחת היוצרות. התהפכו בבנייה,
 בלתי־ בבנייה ויילחם יחשוף העיתון
 הבנייה נגד ללוחם אקשטיין הפך חוקית,

 על־ הנתמכת — צאנין של רישיון ללא
העירייה. ידי

נו בבנייה צאגין החל 1973 בנובמבר
 ברחוב האחת הקומה בן בביתו ספת

 מוסיף החל קומה, הוסיף הוא שטריקר.
 חיצוני גרם־מעלות ובנה שלישית, קומה

 מעבר חרג גרם־המעלות השנייה. לקומה
ו כמותר אקשטיין לשכנו שנראה למה

ה במחלקת רישמית התלונן והוא הוקי,
 כמה לאחר תל־אביב. עיריות של הנדסה
 באמצעות בכתב, פנה הוא בעל־פה תלונות

 ל־ הוציאה העירייה התגובה: עורד־דין.
רישיון־בנייה. צאנין

 לא אקשטיין הוטעה. ראש־העיד
ל כי והראה לראש־העיר פנה ■ויתר,
 להוציא סמכות הייתה לא העיר בניין וועדת

 אישור ללא שהוציאה, כפי רישיון־בנייה
 בחודשים המחוזית. ערים בניין ועדת
 חילופי־מיכתבים היו השנה ואפריל מארס

טען ופעמיים לראש־העיר, אקשטיין בין

י כ ר ם ד ד א
אבל... ,3טו מזל

בישרא? גולדה ההודש
 יגדלו איך שלישייה.

הילדים? את
המתגור ילדים לשני אמא מסתדרת איד

 קטנים הדרים וחצי שניים בת בדירה רת
 אחת במכה יולדת היא כאשר בבת־ים,

 הכלכלי במצב בייחוד ׳בקושי. ו שלישייה
 העיקרי המזון החלב, כשמחיר היום, של
פיישגיים. עלה הילד, של

 הזוג בני הסתדרו שבועיים לפני עד
 ילדיהם שני עם יחד איכשהו, קוברג־רו

 ילדה שבועיים לפני אבל הקטנה. בדירה
טוב. למזל שלישייה קובריגירו ברכה

 בצד אבל גדולה. היתה בבית השימחה
 ברכה של בעלה ספיקות. התגנבו השימהה

ל כה עד הספיקה משכורתו ישכיר. הוא
ה יבוא מהיכן ובחסכנות. בצינעה קיום
ז השלישייה לקיום כסף

 המישם״ לעזרת נרתם לדמוגרפ-ה המרכז
 מטפלת. של חלקית באחזקה לה מסייע חה,

 הלוואה לבני־הזוג אישר מישרד־השיכון
 יש ההלוואה את אך ל״י. אלף 40 בסך

 אין קוברגירו ולמישפחת להחזיר, צורך
 ההלוואה להחזרת להפריש אפשרות כל

אחת. אגורה אפילו
 ידיד השבוע שאל ההתייקרות. קצב

 הלוואה ״מדוע :לביקור שבא בני־הזוג, של
 בלי־סוף אצלנו מדברים הרי ? מענק ולא
מדב רבים אישי־ציבור הילודה. עידיד על

 ומה פנימית. בעלייה הצורך על הרבה רים
אי והוריה שלישייה לעולם כשבאה קורה

 מה ההתייקרות? קצב את מדביקים נם
להיהפך רוצה שאינה כזאת למישפחה קורה

והשלישייה קוברגירו אם
המשכורת רבע — החיתוליס

 חוקי הוא שהוצא הרישיון כי להט שלמה
וכדין.

 לראש- אקשטיין העביר השנה ביוני
 רד המומחה המהנדס של חווודדעת העיד
 בנה שצאנץ מה כי הקובעת הוף, ברט
 נוסף שאושרה. ולתוכנית לחוק בניגוד הוא
 במחלקת־ההנדסה בשביתת־שבת, החל לכד
העירייה. של

 כתב שראש־העיר למרות :פלא זה וראה
 סח- הגישה כדין, הכל כי אחדות פעמים

 שתי השנה ובאוגוסט ביולי לקת־ההנדסה
 וביקשה צאנין, נגד משפטיות ׳תביעות

שביצע. הילא־תז׳קית לבנייה. צווי־הריסה

סעד?״ למיקרה
 יישנו הם כי הזוג בני החליטו בינתיים

 בחצי- יישנו הגדולים הילדים שני בסלון.
 את תקבל החדשה השלישייה ואילו החדר,
הנותר. החדר

 קיבלה השבוע שנה. לחצי חיתולים
:בלתי־צפוי ממקור קטנה, עזרה המישפחה

 חבישה חומרי לייצור סלוואפלסט חברת
 חיתולי־ של חינם שירות־בית לה העניקה

שנה. חצי למשך נייר
 ״אפילו קוברגירו: ברכה כך על אמרה

 תינוקות, לשלושה חיתולים כמו פעוט דבר
בעלי.״ של ממשכורתו רבע ממני גוזל היה

1942 הזה העולם


