
פירסומת? תעלול או
 שחלפו והולכי־רגל נוסעים נהגים,
 בת״א, דרכים״ פרשת ״על בצומת
ת נדהמו ת לראו  הניצבת בודדת דמו

ם על ל מי גבוה סו  הגגות אחד במרו
שלט. ומציירת

 נמשכה זו שעבודה הוא שמפתיע מה
ם מיספר כבר מי  ללא ולילות י

ת. מו תקד  שזוהי טענו בעיר שמועות ה
ת  שבירור אלא חדשה, מפלגה של או

 תעלול כנראה שזהו העלה מהיר
מת. פרסו

ם אי מ  טמיר יעקבסון וימר הפרסו
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 (בסככת בכפר־טרומן תיערך 24.1.81 בשבת
 הכלבים בעלי של פגישה אנגלברג) משה

ומשפחותיהם.
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לתערוכה כלבים הכנת *
הרבעות על וטרינר יעוץ *
לכלבים ואביזרים מזון מכירת י*
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ל צחנה כ ביגר. מ
 היום מעון מדריכת

 חמתה7מי את רוחמת
שהוזנחה המישפחה 7ש

 לאחר נשמתו את נפח ״מאיר
 רבים ימים במשך רב דם שרקק
 רפואי,״ טיפול לו שיוגש מבלי

השכנות. אחת סיפרה
 של היחיד המפרנס סבאג מאיר

 אחריו והותיר נפטר המישפחה,
 כל. בחוסר ילדים וחמישה אשה

 מישפחת בבית היחידה מיטת־הברזל
 מיזרון. וללא שבורה היתד, סבאג

 ה־ בני וחליפה מחלוף התאומים
ה־ על ישנים 11ה־ בן ויעקוב 12

ינה
הח היום, במעון סבאג ילדי של

 בעיית סביב מהומה להקים ליטה
 הבית אל הזעיקה היא המישפחה.

 את ציבור, אישי ממשלה, פקידי
 אליהו באר־שבע, עיריית ראש סגן

ה מחוז ראש יושב את מרציאנו,
 מר הספרדית, הפדרציה של דרום
 הם המצב את בראותם שלם. יעקב

 ל־ מייד לסייע והבטיחו הזדעזעו
מישפחה.

 בלתי־ בצורה הוזנחה ״המישפחה
 ״התאומים, דנט. טוענת נסבלת,״

הרא בפעם הגיעו וחליפה, מהלוף
 ל־ שבועות כשלושה לפני שונה

 להם נמצא שלא משום מעון־היום,
ולהח אותם להביא שידאג חונך
 בלתי- במצב הגיע הם הביתה. זירם

מלוכ חלושים, רעבים, — אנושי
וב בחולצה לבושים יחפים, לכים,

הבגדים ארץ ליד סבאג קדור
חדר בכל אשפה

!להתראות

ויזה ישראכרט,העתונים בדוכני למכירה ונמצא צ1הופי
 ללקוחותינו. בשרות החידוש זה

 ביצוע, הצילום. לחובב גדול מבחר
 קודק נייר על צבע, והגדלת פתוח

 לבחירתך. פוג׳י, או
!בן־רגע צלומי־פספורט,

קניה. — החלפה — מכירה
היום. כל סגור שלישי בימי
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מרפד סוציאלית עובדת־
היו לא נעליים אפילו  5 מועדון י

חדשה לתרבות
חל־אביב .5 הס רח׳
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27.1.81 שלישי יום
אחרי שנה 20
 לשעבר ח״כ עם שיחה

לבנבראט אברהם
בקובה ביקורו לאחר

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

נערב. 9.00 בשעה מתחילות

 דקה שמיכה כשרק בסלון, ריצפה
הריצפה. לבין גופם בין

 מיש- דירת נראית מבחוץ במבט
 בבניין רגילה כדירה סבאג פחת

 המתגלה התמונה אך רב־קומות,
 קירות — לגמרי שונה הדירה בתוך

 גדודי ומפוייחים. מטונפים הדירה
 ערי־ מקום. בכל שורצים מקקים

ה את ממלאות אשפה של מות
 צחנה מרהיטים. הריקים חדרים

 שבור ארון־הבגדים פינה. מכל עולה
 החוצה. נשפכת תכולתו וכל ופרוץ,

 ערימות השירותים בחדר אסלה על
רבים. סמרטוטים של

 מאיר, של אלמנתו סבאג, איטו
ה בשבוע סביבתי. מפיגור סובלת
 להאכיל טרחה לא אפילו אחרון

 ששכחה, מפני אולי ילדיה. את
להם. לתת אוכל לה היה לא ואולי

במדריכה המשמשת דהן, דנט

 היו הם בלבד. קצרים מיכנסים
ומציגה. מקור ורועדים קפואים
 ליב־ של מעטה היה גופם ״על

ה ככל שהצטברו, וזוהמה לוך
 לא שבה שנה החצי במשך נראה,
כי שרצו ובראשם במעון ביקרו
 מעון של העוזרת הוסיפה נים,״
התאומים. את שרחצה היום,

 להם,״ היו לא נעליים ״אפילו
 הסוציאלית העובדת מוסל, סיפרה

 אותם ״לקחתי במישפחה. שטיפלה
 לבוש, ופריטי נעליים לקנות לשוק

 מימינם לא הבינו ולא ידעו לא הם
משמאלם.״ ולא

מאו בשלב למינימום. מתחת
 פער יש כי כשהסתבר יותר, חר

 לבין סבאג מישפחת בין עצום
סומ למישפחה הוצמדה הסביבה,

בני את ללמד היה שתפקידה כת,

2264 הזה העולם60


