
באוייב-וחסימו ומלחמה
 ושלטונות העיר שאבות העובדה ביותר
הבעייה: את לפתור טרחו לא צה״ל
ל שנועד — בית־הזזייל בבאר־שבע יש
— שק״ס יש פושרים. די בתנאים שינה,
 המחלק — קצין־העיר יש לאכילה. שנועד

הצ לאיזו ביובל ופעם לסרטים, כרטיסים
תיאטרון. גת

 שבחלקם — דיסקוטקים כמה גם וישנם
— חייל הוא אפילו — לצעיר מרשים לא

בת־זוג. ללא להיכנס

 ומש־ אפור ברקע היחידה ךןוץ־האור
\  משה, של הדיסקוטק הוא זה מים /

שלו כולם. חיילים — ושלמה מוטי יואל,
 הפנימית חניכי ילידי־הארץ, הראשונים שת

 ירושלמי הרביעי חיל־האוויר, של הצבאית
רומניה. יוצא

 וגילו לבאר־שבע לראשונה הגיעו כאשר
ה החליטו הבידור, בשטח להם הצפוי את

 לעצמם ושכרו הלכו יילך. לא שזה ארבעה
 בית־ה־ ליד העתיקה, העיר במרכז דירה

מס למקום־המיפגש אותה והפכו — עירייה
 עד במקום עברו אלפים לצעירים. אחד פר

נעימה, באווירה מערב שנהנו אלפים היום.

.. ................

■

 ביותר, החשוב החלקובריקוד
דוב, המארחים, אחד

 בתמונה: עצמו. את המכבד דיסקוטק בכל כמו
שלבעלי תגידו שמא שלמה. — ברקע בריקוד.

זהו. בפנים. לכם יצחקו המוסקטרים ארבעת אז כך אם ? לרקוד יאה ולא נאה לא דיסקוטק
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 צעירים: למען — צעירים על-ידי שנוצרה
 לפעמים שירה, לפעמים ריקודים, לפעמים

 לא פעם אף אבל — תרבות קצת אפילו
שיעמום.

כמובן הם העניין מכל הראשיים והנהנים
החיילים. —

 רק אם
רוצים

 ה־ את מילאו המוסקטרים רכעת ^
בעל־הבית של למורת־רוחו — קירות

נורמ־ לא צבעים ציורים, בפלקאטים, —
— צבעוניות מנורות דייגים, רשת ליים, .

מתאס כיום לדיסקוטק. נאות רקע שיצרו
 חיילים בשבוע, פעם־פעמיים במקום, פים

ה קצוות ומכל עצמה מהעיר — וחיילות
המי על שלווה תופסים הם הרחוק. דרום
מק שפנוי. מה — הריצפה הכיסאות, טות,

וה מצ׳זבטים, רוקדים, לתקליטים, שיבים
רגע. מכל נהנים- — עיקר

 הסתלקו, שכולם לאחר חצות, לקראת
אוס הבית, את הדירה בעלי ארבעת מנקים

 שאותם — הריקים בקבוקי־המיץ את פים
לישון. והולכים — מכספם קנו הם

 יודעים אינם אולי המוסקטרים ארבעת
 הוכחה היא שלהם נקודת־החמד אך זאת,

 בכמה — לעשות ניתן הרבה כמה חותכת
ב שחרחורת, חיילת אמרה אמצעים. מעט
 עיריית שראש ״למה בדיסקוטק: ערב תום

ה באחד עצמו את יזמין לא באר־שבע
 קל במה אז ישתכנע הוא לכאן? ערבים
 השיעמום. את לנצח

רוצים.״ רק ״אם

 החבר׳ה מתחילים השמחה,
^1 1 בתמונה, הדירה. את לנקות 1
לנקות? בושה זו האם יש, מה בפעולה. אבי


