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ת מירוץ ו נ כי מ ה
 השבוע שטפו משולהבים צעירים מאות

 מכיוון שכונת־התקוזה של מבואותיה את
 בזעם נופפו ידיים זוגות מאות למדה. רחוב
 ״מוות הרחוב. בקצה שהופיעו הניידות, מול

גרו עשרות קראו המלוכלכים!״ לשוטרים
 זינקו שוטרים עשרות אחיד. בקצב נות

 הגברברים, של הריכוזים עבר אל מהניידות
בו. שניתקלו מי כל עליהן העמיסו
 הרחוב דמה מכן לאחר שעות כמה
 מכו־■ כרה לשדה־קטל. כלל, בדרך הסואן

 בעליהן, הכביש. לצידי נטושות ניצבו ניות
 על נמלטו אותן, הפקירו למקום, שנקלעו
נפשם.
 המכוניות שברי פונו בוקר לפנות רק

 למסלולם שבו בשכונה החיים מהכביש.
הרגיל.
 הסביר להתפרעויות הרקע את
 תושב )28( כף־שיטרית שלום

 ה־ בליל שנעצר התקווה, שכונת
 מיד ושוחרר לחצות, סמוף מיקרה,

 כי שהתברר לאחר מבן, לאחר
המהומות: מארגני כין היה לא

 התחיל הערב, פה שהיה הזה, העסק כל
 שתי פה היו חודשים. שלושה־ארבעה לפני

 היתר, שהמשטרה בריונים, של כנופיות
 עושים היו בלילות תזמן. כל אותם מחפשת
 על ומעמיסים בשכונה, בבתי־הקפה פריקות
משחר היו בבוקר ליד. שבא מי כל הניידת

אותם. רים
 באוגוסט. בערך הית שזה חושב אני

 נגד פסק־דין הוציא השלום בית־משפט
 8.00 שעה שאחרי מהשכונה, צעירים כמה

 הזה האמור בכל להסתובב להם אסור
 שהצעירים אומר לא אני המהומות. היו שבו

 שהם יודע אני פושעים. הם בסדר. האלה
 צרות. הרבה עושים ושהם פושעים, שהם
ברחו ללכת עליהם לאסור אפשר איך אבל
 כזד,י דבר נשמע איפה מסויימים? בות

 המשטרה רק לא אבל ספורט. לשם
כנו שתי פה היו נכון. שנכון מה אשמה.
 היה אותן. מכיר בשכונה ילד שכל פיות,
 גנובות. מכוניות מירוץ מיוחד: ספורט להם

 מחפשים לצפון, הולכים היו שישי יום כל
ו ספורט, מכוניות או מפוארות, מכוניות

 איזה באו אחד שישי יום לשכונה. באים
בשיירה. כאלה מכוניות שלושים
 רחוב בסוף מתאספים היו בחצות בערך

 המירוץ. של המסלול את וקובעים לבנדר,
 כולם אבל רישיונות, היו החברה לכל לא
 נוסעים היו הם וותיקים. מומחים נהגים היו

 ועוצרים קילומטר 120 של במהירות לפחות
בחריקה.

 ערב בקלות. העסק את תפסה המשטרה
 לא החבר׳ה אבל ניידות. כמה הופיעו אחד

 מתחרים להם היו עכשיו יש? מה נבהלו.
מעניין. יותר הרבה נהיה והמישחק למירוץ,
ו בלמים חריקת שומעים היינו בלילה

 אחרי ניידת של משוגעת רדיפה רואים היינו
 היתד, ד,מיקרים ברוב מפוארת. מכונית
 שמכיר מי הדרך. באמצע נשארת הניידת

 לא שהן יודע המשטרה של הניידות את
 גונבי אז .70,־ד את בסיבוב לעבור יכולות

 הסימטות. אל פונים דווקא היו המכוניות
המד על הפוכה ניידת שם ראינו פעם לא

רכה.
ניידות. בלי שוטרים הופיעו החג בערב

כיפר מישהו היו. לא גנובות מכוניות גם
 להם, שאסור החבר׳ר, את לעצור באו שהיום

ב להסתובב המשטרה, של ההוראות לפי
 להם ושיש שמונה השעה אחרי הזה מקום
 התאספו מייד הגנובות. המכוניות עם עסק
 בתי־הקפה מכל שיצאו צעירים כמה עוד

מאות. התאספו בשכונה.
ב שנתקעו המכוניות מלא. היד, הכביש

 אחורה. ולא קדימה לא לזוז, יכלו לא אמצע
 אז לצעוק, והתחיל מהמכונית יצא אחד נהג

 אותו וגררו צעירים כמה אליו נגשו תיכף
 לו להחרים ״צריכים צעק: מישהו משם.

 אותת. להפוך ניסו אחרים המכונית!״ את
 כל את לו שברו ורק עליו ריחמו בסוף

השמשות.
 רבעי שלושת איזה הנמשך הז הברדק כל
 המשטרה. הופיעה פעם שעוד עד שעה.

השוט על זרק ביד אבן לו שהיה מי כל
ה איתם הביאו האלה הממזרים אבל רים,
 החוצה קפצו הם תיגבורת. הרבה פעם

 כל הניידת, לתוך פנימה, למשוך והתחילו
 שלא כאלה אפילו הכביש, על שעמד מי

להסתכל. באו ושרק הולך מה בכלל ידעו
וב ברדיו פעם עוד יגידו בטח עכשיו
 ושצריך חיות, יש שבשכונת־ד,תקווה עיתונים

 בגלל השכונה כל את ולדפוק אותנו לחסל
פירחחים. כמה
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התק את בשלמות כמעט מכסה הזד, הסכום

 המערך דוברי של הבטחותיהם שלפי׳ ציב,
הסניפים. של כתקציב הוצא

של הסכום ביותר: מאלפת תופעה
האח ללירה עד כמעט זהה לירות 1,347,865

 על־ידי בסניפים שהוצא הסכום עם רונה
 על־ידי שפורסם הכללי התקציב גם מפ״ם.

ה לתקציבה מפתיעה, במידה קרוב, המערך,
מס המאוחדת. הפועלים מפלגת של אמיתי

 הפעולה כוח בין ההבדל את להעריך פיק
 כדי הבחירות, במערכת ומפ״ם המערך של

 המפלגות שתי בין בהוצא־ת שההבדל לקבוע
.1:15 הוא האלה
 מיליון 10 למעשה, מוציאה, מפ״ם אם
 כפי — יוציא שהמערך הדבר פירוש ל״י,

 מיליון 150 הראשונים, בגילוייו זאת שקבע
לירות.

★ ★ ★
הניערד רה לא

ה הבזבזן אינו ביותר דנדול בזבזן ך*
 אופייני אינו הרשמי בתקציב וצנע יחיד, 1 ו

 עובדה לדוגמה, תעיד, כך על בלבד. למערך
 רפ״י: של מתקציבה ר,למוחה זו,

 עורך־הדין הרשימה, של הכספים מנהל
המוג ההכנסות שבגלל הכריז, חביב, משה
 מפלגתו, ראשי של הטיבעית וצניעותם בלות

 מיליון 2 של כלליות בהוצאות רפ״י תסתפק
 התקציב של הקלאסי הסעיף בלבד. לירות
 רפ״י שהוציאה ל״י אלף 50 הזה: הזהיר
כו זה סכום משרדיה. לכל שכר־דירה עבור

 וציוד ריהוט גם הרשמי, ההסבר לפי לל,
 רפ״י אנשי נשארו מפא״י פילוג ביום משרדי.

 מכונת־ וללא כיסא ללא משרדי, חדר ללא
אחת. כתיבה

 קומה כיום תופס רפ״י של הארצי המטה
 גורד־השחקים חדש, משרדי בניין של שלמה

חוד שכר חדרים. 32 הדיוק: למען גן־רינה.
 מגיע הזאת בסביבה אחד משרדי חדר של שי

 לכל חודשי שכר לפחות. לירות 250ל־ כיום
 שילמה שרפ״י מכיוון ל״י. 7500 המשרד:

חוד לחמישה שכר־דירה משרדיה כל עבור
 עבור כי זה, חישוב לפי יוצא, מראש, שים

ל״י. 37,500ל־ הסכום הגיע הארצי המטה
 הוצבו ריקים. נשארו לא גן־רינה חדרי

 לשבח. ראויים ובפאר בטעם רהיטים בהם
ל אם חדש. משרדי בציוד גם מצויידים הם

 אחד, להדר ממוצעת כהוצאה ל״י 300 קחת
 המשרד: לכל ביותר. זהיר סכום זה יהיה
 עלה, בגן־רינה הראשי המשרד ל״י. 9600

ל״י. 47,100 איפוא:
 לרפ״י היו להסתדרות הבחירות במערכת

 משרד לכל החודשי שכר־הדירה סניפים• 72
 אלה במיקרים גם לפחות. לירות 150 היה

 מראש. חודשים לחמישה שכר־הדירה שולם
 להוסיף יש לזה לירות. 54,000 בסך־הכל:

 — משרדי ציוד של סימלי סכום לפחות
 לירות. 61,200 התוצאה: סניף. לכל ל״י 100
 50מ־ מאוד רחוקים יחד האלה הסכומים כל

 המתחסד. בתקציב שצויינו הל״י אלף
★ ★ ★

מעניש הבוחר
 בסעיפי־התקציב מחקר לערוך פשר

 הדבר ומפלגה. מפלגה כל ע״י שפורסמו 4\
בתק וד,שקרים ההסוואה כי ומיותר. מייגע

 להצהרות אופייניים המערך של הרשמי ציב
 אם — תקציביהן אודות המפלגות כל של

 לקבל אפשר כן על משהו. הצהירו בכלל
 נכון המערך, לגבי שנכון מה כי ההנחה, את

ש עתה, ברור אם האחרות. המפלגות לגבי
 150ל־ קרוב זאת בכל הוא המערך תקציב
 המפלגות שתקציב גם נכון הרי ל״י, מיליון

 ל״י.* מיליון 100 בסביבות נע האחרות
 על־ידי בפועל יוצא אשר הסכום כי ייתכן
 שתוכנן הסכום מן קטן יהיה אלה מפלגות
 בלתי־ בקשיים נתקלו מהן כמה מראש.
 המיסוי או התרומה כספי כל בגיוס צפויים

 עוד חמור במחסום נתקלו אף הן החמסני.
 לגילוי הבוחר, של הנדהמת תגובתו יותר:

 בהעולסהזה. הבחירות תקציבי של הראשון
 הלירות את לתרום מיאן שהוא בלבד זו לא

 ש־ אלא הבזבזניות, למפלגות שלו הבודדות
 הביז־ כי מבינים, החלו המפלגתיים הבוסים

ה הבוחר, הפוכה: מטרה משיג הגם בוז
 בעקיפין או במישרין יוצא זה כסף כי יודע

 היקרה. התעמולה מן מושפע אינו מכיסו,
 נוטה הוא ביזבוז, רואה שהוא ככל להיפך:
 זו, ומבחינה המבזבזת. המפלגה את להעניש

אחת. צנועה מפלגה היתה לא

 הביזבוז לנטיית ביותר הבולט הניגוד *
ה רשימת של תקציב־הבחירות החולנית:

 25כ־ הוצאו כה עד חדש. כוח — הזה עולם
 קטנות מתרומות כולן שבאו לירות, אלף
 ים־ מערנת־הבחירות גמר עד אוהדים. של

ה זרם יימשך אם — כולו התקציב תכס
ל״י. אלף 40 בסך — תרומות
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 חדשים קורסי־ערב נפתחים
 ומעשי עיוני למוד

 משוכללות במעבדות
 למוד ספרי הספקת

 עבודה וכלי
 כשעות הרשמה
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