
ה מדינ ב
)42 מעמוד ־(המשך

 הארץ. ביומון בתשלום מפרסם שהוא רים
 שלו. המהפכני מהמאבק כחלק רואה הוא

 מעולם להגיב. בוחר אני שבה הדרך ״זוהי
 ולא בתשלום. נונקונפורמיסטים אהבתי לא

 כאלה לממדים אגיע זו שבדרך האמנתי
הד בלח״י, ,14 בגיל ופירסום. תהודה של

 הקירות. על המעש גיליונות את בקתי
שלי.״ הקיר עכשיו הוא העיתון

 לסתום שתובעים מי נמצאו לאחרונה
 שאסף אחד גם נמצא יבי. של פיו את
 בהארץ, מודעה לפרסם כדי כסף די
 ולא יבי את עוד לפרנס שלא תבע בה

 יוכל שלא כדי שיריו, ספרי את לקנות
בהאוץ. שיריו את־ ולפרסם להמשיך

 אולי ״מחר יבי. הגיב מפחיד,״ די ״זה
איכ לא ספרי. את לשרוף קריאה תופיע

 לי יש עמי. יסכימו לא שאנשים לי פת
 גידופים. הלאה לשמוע להמשיך הרצון כל

 הדמוקרטיים. חיי את לחיות לי שיניחו אבל
 זאת רוצה שאני מד, הכל בסך הלוא

 החיה ואנושית שלום שוחרת מדינת־ישראל
ובשלווה.״ בשקט חייה את

בת־ים
ם ד ק ס הו די ד חו ש מ

 ?רא גן־ילדיב הגננת.הקימה
 ואדה בשכוגת־זקגיס, רישיון

 אותו הרסו
המישמרה על־ידי ונעצרו

 בתי־ יושבי לעיני נתגלה יוצא־דופן מחזה
 עשרות בבת-ים. תחנת־המישטרה ליד הקפה

התח תוך אל ארוכה בשורה צעדו קשישים
ללא־הרף. בהם מאיצים כשהשוטרים נה

 את לי הרסו ״הם כחצר. ילדים גן־
 קודם־לכן ׳אחדות שעות התלוננה הגן,״
 בתחנת-המישטרה. (בן־יצחק) שמיר מירד,

 של מקומו אל מיהרה שוטרים מלאה ניידת
 בבת־ים. רמת-יוסף בשכונת ,גן-ד,ילדים

וה האשמים, על הצביעה מירד״ הגננת,
עימהם. לקחתם מיהרו שוטרים

הקשי אחת ),66( אלעזר מתילדה סיפרה
 ב־ גרים, שאנחנו ״במקום :ההורסות שות

 משני זקנים. אנשים רק גרים רמת־יוסף,
 סולד, הנרייטה רחוב שנקרא השביל, צידי

 פנסיונרים. בהם גרים קטנים. בתים יש
 שכרה שמיר, מירד, לכאן באה אחד יום

 הבתים חצרות על והשתלטה דירה איזו
שכנים.״ ארבעה של

 אחד בוקר שמצאו דיירים, אותם בשם
מתיל פנתה שלהם, החצר בשטח גן־ילדים

 (״גרג׳י״) יחזקאל לעורך־הדין אלעזר דה
בת בעיריית בירורים ערך הפרקליט אסלן.

 כלל שמיר, מירד, הגן, בעלת כי וגילה ים,
 לפתיחת העירייה מן רישיון קיבלה לא

 השתלטה שהיא העובדה מלבד זאת, הגן.
לאחרים. השייכים שטחים על

 אחרים, שכנים עם יחד גירש. הפקיד
 מתילדה פנתה עקב, ויעקוב בו״דוד משה

 ניתן אם לברר בניסיון בודים לעיריית י
 הגן, את לסגור שמיר מירד, על לכפות
 ילדים מתגוררים ■לא שבו באיזור הנמצא

 סיפר אותנו,״ גירש ״הפקיד הגן. בגיל
 לברר הצלחנו אנחנו ״אבל ),64( משה

 סוציאלית, עובדת בעצם היא שמיר שמירה
 נותנים ועכשיו בת־ים, בעיריית שעבדה

אי או רישיון לד, שאין למרות חיפוי, לה
בחצ שלה הגן לפתיחת מתאימים שורים

שלנו.״ הבתים רות
וה שכונתם, אל שבו הזועמים הקשישים

 שהוקמו גו־הילדים מיתקני את הורסים חלו
 למיש- מיהרה שמיר מירה בתיהם. בחצרות

 הקשי- את לעצור באה והמישטרה טרה,
שים. ף

 ״במיש- התקף־לב. קיכלה השכנה
סי טביעות-אצבעות,״ מאיתנו לקחו טרה

 ״אחת אלעזר. יעקוב מתילדה, של בעלה פר
 הוד וקיבלה בזה, לעמוד יכלה לא השכנות 1

 עוד היתד, לביודחולים. נלקחה היא -לב.־קף
 ממנה לקחת יכלו שלא ,75 בת שכנה,

עקו שלד, האצבעות כי טביעות־אצבעות
ממחלה.״ מות

 שלא הזקנים, מן השוטרים נואשו לבסוף
 יחסם על בתחנת-המישטרה למחות חדלו.

 על- להם שנגרם העוול ועל השוטרים של
שוחררו. והם הגננת, *־די

יע מאיים נגמר,״ לא עוד הסיפור ,.אבל
 לחדור שוב רוצה הגננת ״כי עקב, קוב

 שלה, הגן את מחדש ולהקים שלנו לחצרות
 זה, עם תפסיק לא היא אם חשבוננו. על
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פופולרי. ילדים

2033 קשקשת
 למצוא ונסח דינויזנך את חפסד

 אסר מתאמזח, כותרת שלנוסח לציור
 וממות בו. רואח אתת נוח תסביר

 הכתובת: דפי לשלוח יש לכותרנת
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי ניסח כ בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. סיחיד נוע־חמכוניות

2031 קשקשת

ברוגז. סינים זוג •
,12 עידגניס רח׳ רייזמן, אריק

/ כניסה פתח־תיקווה ב
סוסים. נוסח גירושין •

יד־חנה, קיבוץ וייס, אורנה
השרון לב ד.נ.

 ישראל עם את שיוציאו הסוסים •
מהבוץ.

 פדל חיים וח׳ גילבוע, אורי
בני־ברק ,26

ב תיסרוקתו את בוחן קונג-פו •
מראה.

 תחכמוני רח׳ גוטמן, אלה
ירושלים ,43

 כדור- להקפת סוסים מירוץ •
הארץ.

 אורלנסקי רח׳ יהישלום, שאול
פתח־תיקווה ,7

כדרייב־אין השבוע
 7.15 בשעה

ויסמילר ג׳וני
מאזיקים״ נמלט ״טרזן

 9.30 בשעז!
שני שבוע
הגדולה״ ״הפשיטה
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 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור |
חיים בעלי צער אגודת !

יסו, ,30 סלטה רחוב
.827621 טל.


