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בערב. שיושמעו הפזמונים רשימת להלן
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תקליטים. יוגרלו המדרגים
 חצות אחרי כבר לומר מה יותר לי אין

 הלבן הפרח
 חמד צמד

 האהבה פונדק
 המשוגע ציון בן

אותך אוה,ב אני
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 הגדה ערי
 לאלמונית שיר

 הכפר מאותו שנינו
 לתמיד יחד
בתים ב• שיר

 אוריה
 אברך מה

 69 ערש שיר
 היפים החיים
 נער הייתי

 האקליפטוס חורשת
הבננות מכופף

 הערבה בית
 פראג
הגר

 חזרה בדרך
טבריה
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 - הסוהרים חיי ■
חיי־פדב

 בכלא כסוהר חודשים מיספר שירתתי
 -סוד, חיי כי לכם לספר וברצוני מונה תל

 איו האסירים. מחיי כמה פי קשים הרים
 ול־ הסוהרים, על לעבוד מנסה שלא אסיר
 של גדול כוח על להשתלט מאוד קשה סוהר

 צד. מכל עליו להערים המנסים אסירים,
הת לידי אותך להביא מסוגלים האסירים
 באלי• להגיב כמובן אסור ולך — פוצצות

 בית־הסוהר הנהלת תתייצב אז כי מות,
ה פשוטים. לסוהרים אשר — זה נגדך.

 לעיתים אסירים מכים זאת, לעומת קצינים,
 לענות גם אפשר זה מלבד נדירות. לא

 באזי- ידיו לכבול למשל: מכות. בלי אסיר
לא הידיים את ולמתוח גבו, מאחורי קיס
ממושך. לזמן מעלה כלפי חור

 24 הסוהרים רוב עובדים תל־מונד בכלא
 אולם שעות. 24 ונחים רצופות, שעות

 למעשה להם נשארות המנוחה שעות 24מ־
 להש״ כדי מספיק לא זמן — 17 או 19 רק

 לדוגמה מישמרת ולהירגע. מהמתח תחרר
 חצר, לסמל כעוזר שעות ארבע היתה: אצלי

 המיגדל, על שמירה שעות ארבע אחר־כך
 וכך הגג. על שמירה שעות ארבע אחר־כך

אסי עשרות בקרב — זה וכל בלילה. גם
סוה ולצד לרגע, עין ממך גורעים שלא רים
שעב מבלי לעבודה שהתקבלו טירונים רים
ה המחסור בגלל סוהרים, קורס בכלל רו

הק העבודה לכל ובנוסף בכוח־אדם. חמיר
בקשי המפקדים אליך מתייחסים הזו, שה

בצו המישמעת הוראות את מפעילים חות,
עליך. ומקשים ביותר, החמורה רה

 התאבד, או שהתאובד הנער לפרשת אשר
 בעדותו, שיקר סוהר איזה שאם לידיעתכם,

 הממונ״ם במיצוות זאת עשה שהוא הרי
טיל. כמו מהשירות עף היה אחרת — עליו

 החובש פרשת הוא עצמו בפני סיפור
 היה הוא קרובות לעיתים תל־מונד. בכלא
 עבודתו מלבד תפקידים: בשלושה עסוק

 היום כל להתרוצץ חייב גם היד, כחובש,
 והשער הכלא של הגדול השער את ולפתוח

 נוסף בתפקיד עסק וכן הפנימית, החצר של
כיומנאי. —

חב שרוב לכך מהסיבות אחדות הן אלו
כמו מתפקידם, התפטרו אתי, ששירתו רי,
בהנהלה. — כולד, האשמה ני.

חולון שפירא, מאיר
>40000000000000000000000000

 הזה״ ,,העולם
בדנית

 הדני העיתון את בזאת לכם שולח אני
 תצלום מופיע בשערו אקמואלם• סונדאג

ה התפרסמה שבו ),1659( הזה העולם שער
 המגיעות הסקנדינביות המארחות על כתבה

ה־ לאחר מייד לזנות. ומתגלגלות לישראל

ע1ו (7-^ ?0,11401 1 4•• !1,0*1111• 111^*144. וו*ס ז• •010א 40ס,*חוו״ 01 $9ח40}1א
• ו•!!!•׳ )4ז* 09>6 **!׳י1.(

!ק0£ו/וא1
אקטואלט״ ב״סונדאג השער


