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הפינה: אחרי באלות. את בבירור לראות אפשר בתמונה ההפגנה. נערכה שבו החדר תור

ה נ ו נ ס ב י סי מ
התחתונה בתמונה בשרשראות.

 של נר• ראש־העיר בלישכת מדליקים התקווה צעירי
 עצמם וכבלו הדלת את שמיסמח אחרי חנוכה,

לעזוב. המפגינות אחת את לשכנע מנסה המבוהל, צ׳יצ׳

חגי כמעט נינוחה, היתד! אווירה ך*
 שלמה תל־אביב, עיריית ראש גית. 1 י

 במייו־ חגיגיים בגדים לבש להט, ״)׳(״צ׳יצ
שהטלווי ידע הוא שעבר. הרביעי ביום חד
 עם פגישתו את לסקר עומדת הלימודית זיה

 השכונה), למען (אזרחים אל״ה תנועת חברי
טל בצילומי יפה להיראות אוהב וצ׳יצ׳
וויזיה.
 ראש- של המהודרת לישכתו תוך אל
 תל- עיריית בניין של 12ה־ בקומה העיר,
 שלא צ׳יצ/ בכירים. פקידים נקבצו אביב,
ופר שכונות לנציגי זמן לו יש תמיד
הטל מצלמות מול צופים נטף ברים,
 גריפל, יגאל העיריה, כוכבי כל וויזיה.

 ארצי אפשטיין, יעקוב שושני, שמשון ד״ר
 בן־יהודה חנן צ׳יצ׳, של דובריו ושני ויין

מסו ישבו רימון, רוני והעיתונאי־לשעבר
 שיבעת מול הנוחות הכורסאות על דרים

 החדש, העולה של בראשותו השכונה, בני
 חבורות- ומדריך לשעבר קצין־צה״ל

ברנשטיין. רוני הרחוב,
 כסף רצו הם דרישות. הציבו הצעירים

 בנוער לטפל כדי תקציב מועדון, להקים
ב אמיתית עירונית לפעילות והבטחות

 היה לא אך לצרכים, הסכים צ׳יצ׳ שכונה.
 ועדת־שכונות, הציע הוא להתחייב. מוכן

 אולם ועדות. של שורה ועוד ועדת־היגוי
להק הסכימו הם מוועדות. נמאס לצעירים

התנאים. את רק ודרשו ומאמץ זמן דיש
 במילואים באלוף התעורר מסויים בשלב

ש הקטנות במזוודות התבונן הוא חשד.
 זה?״ ״מה ושאל: בידיהם נשאו הצעירים
 לנו ״יש מראש: מוכנה היתד, התשובה

 צעירי לו הגישו כאשר רק ניירות.״ כאן
 הכל,״ על ״תודה פתק: עם פרח השכונה

 מפני חשש הוא לו. שלועגים צ'יצ׳ הבין
 הוא שאותן המצלמות, בפני קולני ויכוח

 גרוע היה כך אחר שבא מה■ אך אוהב, כה
ויכוח. מכל יותר

רגע יצא הישיבה ממשתתפי אחד

ע צעירים 30כ־ עוד עם חזר הוא ״לשירותים.״
לעיתו ׳ציצ סיפר פחדתי,״ ״לא ללישכה. פרצו
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