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)43 מעמוד (המשך
מרוצים.״ כולם וכך, הכיתה. מאחורי מטרים

 תימני, ממוצא הנאה המדריכה עירית,
 בעלות הן האחרות, המדריכות גם וכמוה
 יום־האימונים כתום ביותר. נשית הופעה

 עצמן. את ולטפח מעט להתאפר טורחות הן
 ועגילים אצבעותיהן על טבעות י עונדות הן

 קשה — מקסים חיוך ובצירוף באוזניהן,
בפניהן. לעמוד
 אומרת שאצליח,״ בטוחה הייתי ״אני
 תפקידים אותם בדיוק ממלאת ״אני עירית.

ב פעמיים המדריכים־הגברים. שממלאים
 בארבע קמה אני בתורנות, כשאני שבוע,
 להיות תוכל שלי שהכיתה כדי בבוקר

 כל מרגישה אינני .5.15ב־ כבר באימונים
לבחו או לבחורים פקודות מתן בין הבדל
ברצי לפקודות מתייחסים כולם אבל רות.
 מבלי במהירות, אותן למלא ומשתדלים נות,

שעו בעולם היחידות שאנחנו ייתכן להסס.
 צחור- בחיוך מסכמת היא זאת,״ שות

 להיות, מוכרחות פשוט אנחנו ״אבל שיניים,
מקוריות.״
 בן טירון הרטמן, מאיר דקיק• סופרן

 צוחק, הוא מפילדלפיה. עולה־חדש הוא ,24
 אבל לי, מוזר היה זה ״■בהתחלה ואומר:
 הבדל. שום מצאתי ולא התרגלתי, במהרה
 לפני, ששם, ־שוכח אפילו אני לפעמים
בחורה.״ עומדת

 ועל דקיק, קול לפתע בוקע ממרחק־מה
 את מובילה מירי כיתה. מופיעה ה־שביל
 נוטלים האנ׳שים לארוחת־הצהריים. חניכיה

 הכיתה למקומם. וחוזרים פנכותיהם את
 דמותה לחדר־האוכל. לדרכה ויוצאת שבה

 טירוניה לצד מתגמדת מירי של הזעירה
 כשהוא נשמע הדקיק קולה ורק המגודלים,

 שמאל- ״־שמאל־ימין, : הקצב את להם נותן
!״שמאל שמאל־ימין ימין,

צרכנות
הזסביס כנם

 דהכגיב ניתן איך
 זבובים שמדגים

? אהד פט? מיץ ?בקבוק
 מיץ אחרי להוטים קנומוב מישסחת בני
 עליית שלמרות לכך הסיבה זוהי פטל.

 הפטל, מיץ תרכיז של המסחררת המחירים
 לא הסוכר, מחירי עליית בשל שנגרמה

 בסל זה פריט על קנומוב מירי ויתרה
מישפחתה. בני של המזונות
 מירי שקנתה הפטל מיץ בקבוק אולם
 מגוריה שבשכונת המכולת בחנות קנומוב

 מרוכז היה כחודשיים, לפני הירושלמית
 שהיה הוא הפטל ריכוז לא מהרגיל. יותר

הזבובים. ריכוז דווקא אלא בו, יוצא־דופן
מדו הבקבוק את שנטלה שבעת כנראה

אפ שררה המכולת, בחנות המיצרכים כן
 לא כיצד להבין אין אחרת במקום. לולית

 עוד בבקבוק הזבובים בריכוז מירי הבחינה
 בבית, אולם, בביתה. אותו פתחה בטרם
 אמרה כאשר אמיתית. הפתעה לה נכונה
זבו יש כי לה הסתבר פטל, תרכיז למזוג

בבקבוק. בים
עשרה. לא גם שניים. ולא אחד זבוב לא

 קנו- מירי שערכה מפורט מיספור פי על
 הסמיך הפטל מיץ בתוך שרויים היו מוב
 מאליו מובן זבובים. 80 מאשר פחות לא

 להתלונן ומיהרה הבקבוק את נטלה שהיא
המיסחר־והתעשייה. במישרד

ה מישפט בבית תאונת־עבודה.
 מיש- תביעה הוגשה שם בירושלים, שלום
 יצרנית הגדולה, המזון חבדת נגד פטית

החב נציג ניסה הזבובים, רווי הפטל מיץ
בבחי הם בבקבוק זבובים כי להסביר רה
שיגרתית. תאוגת־עבודה נת

 למכביר וסטאטיסטיקות מיספרים בעזרת .
 הייצור כמות בין יחם כל אין כי טען הוא

הזי תקלות מיספר לבין החברה, במפעלי
 שעות, 12 בכל במוצרים. הסביבתי הום
 ייצור. פריטי אלף 60 המיפעל מייצר טען,

 זרים גופים מתגלים בהם המקרים מיספר
 הייצור. היקף לגבי ומבוטל בטל במוצרים

לבק זבוב חדירת כמו שתקלות עוד מה
אבסולוטית. למניעה ניתנות אינן בוק,

 מירי של בבקבוקה היה ואילו ייתכן
 השופט היה לרפואה, אחד זבוב קנומוב

 אולם המזון. חברת איש טיעון את מקבל
 בבקבוק, הזבובים במיספר הריבוי לנוכח

ל״י. אלף של בקנס המיפעל את קנס הוא
בל נשארה העיקרית שהתעלומה אלא

 80 חדרו זאת בכל איך מפוענחת. תי
זבו 80 גם שהרי אחדי לבקבוק זבובים

 לכל מוגזם מיספר הוא אחד בחדר בים
בבקבוק. שכן כל לא הדיעות,
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